
KARTAKARTAK  WIN



WINA MUSUJĄCE

Cava Semi Sec Reserva Macabeu, Xarel·lo, Parellada
Olivé Batllori, DO Cava - Katalonia, Hiszpania
Cava dojrzewająca 2 lata na osadzie o drobnych, trwałych bąbelkach. 
W nosie owoce pestkowe z przeważającą brzoskwinią i nutami przy-
pominającymi kompot. W ustach spójne z nosem, słodkie, z lekkim 
wyrafi nowanym ciałem.

160,- zł75
 c

l

Cava Brut Rosé Pinot Noir
Olivé Batllori, DO Cava - Katalonia, Hiszpania
Młoda różowa Cava z Pinot Noir dojrzewającym na osadzie przez 
12 miesięcy. W nosie marakuja, maślane nuty oraz czerwone owoce 
i cytrusy, które przeważają na podniebieniu. W ustach przyjemna 
owocowa słodycz z subtelną cytrusową kwasowością, która towarzy-
szy do samego końca.

160,- zł75
 c

l

Prosecco Millesimato DOC Spumante Extra Dry Glera
Biscardo, DOC Prosecco - Veneto, Włochy
Słomkowe Prosecco w stylu spumante o trwałych bąbelkach przyno-
szące aromaty jabłek i kwiatów brzoskwini. Na podniebieniu lekkie i 
orzeźwiające.

25,- zł15
 c

l

37,- zł37
,5

 c
l

120,- zł75
 c

lMundus Vini - Gold

„Vigna del Cuc” Prosecco Superiore DOCG Brut Glera,Chardonnay
Col Sandago, DOCG Conegliano Valdobbiadene - Włochy, Veneto
Prosecco o drobnych, trwałych bąbelkach. W nosie dominuje zielone 
jabłko zupełnione nutą żółtych owoców. W ustach przyjemnie subtel-
nie wytrawne, orzeźwiające, trwałe, niezwykle harmonijne.

150,- zł75
 c

lGilbert & Gailland IC - Gold

„Case Bianche” Prosecco Superiore DOCG Extra Dry Glera
Col Sandago, DOCG Conegliano Valdobbiadene - Włochy, Veneto
Słomkowe wino o drobnych, trwałych bąbelkach. W nosie brzoskwi-
nie, zielone jabłko i akacja. W ustach słodka subtelna owocowość 
uzupełnia lekka kwasowość, która nadaje harmonii i tej kompozycji.

120,- zł75
 c

lGilbert & Gailland IC - Gold

Vin Mosseux Brut Blend szczepów regionalnych
Edmond Thery - Francja
Jasno słomkowe Vin Mosseux o żywych, intensywnych bąbelkach 
oferujące aromaty kwiatów i owoców z wyróżniającymi się brzoskwi-
niami i morelami. Świeże, lekkie, orzeźwiające wino o harmonijnej 
palecie, delikatnie słodkiej, muśniętej mandarynkowym akcentem.

25,- zł15
 c

l

120,- zł75
 c

l



CHAMPAGNE

WINO RÓŻOWE

WINO BEZALKOHOLOWE

Moet & Chandon Brut Imperial Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay
Moet & Chandon, AOC Champagne - Francja
Moët Impérial to kultowy szampan Domu. Stworzony w 1869 roku, 
uosabia unikalny styl Moët & Chandon, styl wyróżniający się jasną 
owocowością, uwodzicielskim podniebieniem i elegancką dojrza-
łością. Wino o złotym, słomkowym kolorze z żółtymi zielonymi 
refl eksami. Aromaty jabłka i cytrusów z niuansami białych kwiatów. 
Elegancki i uwodzicielski.

300,- zł75
 c

l

Veuve Clicquot Brut Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay
Veueve Clicquot, AOC Champagne - Francja
Szampan legenda. Lśniący, złoto żółty kolor. Delikatne, tętniące 
życiem bąbelki z przyjemną, długo utrzymującą się pianką. Aromaty 
świeżych brzoskwiń, białych kwiatów i wanilii. Pełny życia, świeży i 
harmonijny o smaku świeżych owoców i miodu.

310,- zł75
 c

l

Veuve Clicquot Demi-Sec Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay
Veueve Clicquot, AOC Champagne - Francja
Szampan półwytrawny. Demi-Sec zachwyca pełnym lśnienia odcie-
niem żółci ze złotymi refl eksami, delikatnymi bąbelkami i inten-
sywnym aromatem dojrzałych owoców i maślanych bułeczek. Na 
podniebieniu wino jest krągłe a zarazem rześkie. Okres dojrzewania 
pozwala nabierać mu nut czekoladowych pralinek.

360,- zł75
 c

l

Xisto Espadeiro Espadeiro
Encosta do Xisto DOC Vinho Verde - Minho, Portugalia
Wyjątkowe różowe Vinho Verde z łososiowymi odcieniami. Bukiet 
pełen czerwonych owoców z malinami i truskawkami na pierwszym 
planie, które przechodzą dalej na podniebienie. Wino lekkie, świeże, 
delikatnie mineralne, wzbogacone subtelną cytrusową kwasowością.

130,- zł75
 c

l

Beyond Mine 0% Tempranillo
Hiszpania
Tempranillo o przejrzystym intensywnym rubinowym kolorze, 
przedstawia aromaty czerwonych owoców z wyczuwalnymi akcentami 
beczki. Krągłe, miękkie wino, bardzo szczere w smaku.

110,- zł75
 c

l



WINA BIAŁE

Chardonnay „Mont Mès” Chardonnay
Castelfeder, IGT Vigneti delle Dolomiti - Alto Adige, Włochy
Chardonnay w stylu“summer wine” o jasnożółtej barwie i delikat-
nych owocowych aromatach z wyróżniającymi się brzoskwiniami i 
cytrusami, którym towarzyszą kwiaty. W ustach energicznie owoco-
we z orzeźwiającą kwasowością.

140,- zł75
 c

l

Romagna Albana Dolce Albana
Galassi, DOCG Albana Di Romagna - Emilia-Romagna, Włochy
Kolor żółty ze złocistymi refl eksami, bukiet intensywnie owocowy, z 
nutami sałatki owocowej. Owocowy smak, który idealnie komponuje 
się z cytrusową słodyczą

120,- zł75
 c

l

Soave Borgo San Lorenzo Garganega, Trebbiano di Soave
Biscardo, DOC Soave Classico - Veneto, Włochy
Wino o słomkowej barwie z zielonymi refl eksami. Bukiet tworzą 
delikatne perfumy białych kwiatów, moreli, żółtych jabłek i cytru-
sów. W ustach medium-body, złożone, zbalansowane, świeże, długo 
utrzymujące się na podniebieniu.

27,- zł15
 c

l

120,- zł75
 c

lBerliner Wein Trophy - Gold

Luna Nuda Pinot Grigio Pinot Grigio
Castelfeder, IGT Vigneti delle Dolomiti - Alto Adige, Włochy
Wytrawne, mineralne Pinot Grigio o subtelnych nutach alpejskiego 
powietrza, niezwykle rześkie i świeże. Bukiet przedstawia aromaty 
owoców pestkowych, migdałów i tymianku, które zaznaczają się 
również na podniebieniu.

27,- zł15
 c

l
120,- zł75

 c
lSommelier Challenge - 90 pts & Gold

„Oropasso” Garganega, Chardonnay
Biscardo, IGT Veneto - Veneto, Włochy
Blend znanej rodzimej Garganegi z Chardonnay. Bukiet tworzą deli-
katne aromaty kwiatów i owoców z wiodącymi cytrusami. W ustach 
świeże, mineralne, eleganckie i harmonijne, cytrusowy charakter 
współtworzy owocowa słodycz brzoskwini i melona.

140,- zł75
 c

lMundus Vini - Gold

Grillo BIO „Sogno del Sud” Grillo
Baglio Gibellina, DOC Sicilia - Sycylia, Włochy
Wino o słomkowym kolorze prezentuje bukiet egzotycznych owo-
ców urozmaiconych nutami przypraw. W smaku świeże i przyjemnie 
delikatne, dobrze zbalansowane, długo utrzymujące się na języku.

120,- zł75
 c

lMundus Vini - Gold



WINA CZERWONE
Montepulciano d’Abruzzo DOC Montepulciano
Galassi - Abruzzo, Włochy
Najlepszy owoc abruzyjskiej ziemi to odmiana winorośli montepul-
ciano. Piękna, ciemnopurpurowa barwa, z wyraźnymi łzami na ścian-
ce kieliszka. Dojrzałe słodkie owoce z przewagą wiśni i czereśni. 
W ustach dość gładkie, smaczne, lekko ekstraktywne. Przyjemnie 
ściągające.

27,- zł15
 c

l

120,- zł75
 c

l

Chianti Superiore DOCG Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo, Cabernet Sauvignon
Vinetti de Fiorini, Chianti Superiore DOCG - Toskania, Włochy
Wino o rubinowej barwie przedstawia aromaty owoców leśnych z 
fi ołkami i przyprawami. Podniebienie przyjemnie miękkie, owocowe 
z charakterystyczną orzeźwiającą kwasowością, subtelnymi taninami 
i długim fi niszem.

130,- zł75
 c

l

Primitivo di Manduria DOP Primitivo
Poggio Maru - Apulia, Włochy
Wino o kardynalnej czerwieni prezentuje intensywne, trwałe aromaty 
drobnych czerwonych i czarnych owoców. Usta pełne, dobrze zbudo-
wane, gdzie skoncentrowany słodki owocowy ton łagodnie balansuje 
kwasowość.

160,- zł75
 c

l

„Neropasso” Corvinone, Corvina, Cabernet Sauvignon
Biscardo, IGT Veneto - Veneto, Włochy
Wino o rubinowej barwie z odcieniami minerałów granatu. Bukiet 
przynosi zapachy czereśni, wiśni, które wzbogacają pikantne akcen-
ty. Na podniebieniu wita trwała, aksamitna owocowa słodycz, którą 
dekorują na fi niszu delikatne taniny.

27,- zł15
 c

l
120,- zł75

 c
lMundus Vini - Gold

Nero d’Avola BIO „Sogno del Sud” Nero d’Avola
Baglio Gibellina, DOC Sicilia - Sycylia, Włochy
Wino o głębokiej rubinowej barwie, bogate w aromaty czerwonych 
owoców, głównie wiśni z przenikającymi poziomkami i granatem, 
którym towarzyszą fi ołki i korzenne nuty. Usta spójne z nosem 
przedstawiają hojną owocowość w harmonii z miękkimi słodkimi 
taninami i kwasowością.

120,- zł75
 c

lDecanter - Bronze

„Monte Antico” Rosso Toscana Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot
Empson, IGT Toscana - Toskania, Włochy
Prawdziwy toskański klasyk. W kieliszku rubin z czerwonym odcie-
niem granatu. Bogaty bukiet zachwyca czarną wiśnią, śliwką, skórą i 
lukrecją. W ustach pełno dojrzałych czerwonych owoców, pojawiają 
się fi ołki i subtelne waniliowe nuty.

140,- zł75
 c

lJ. Suckling - 91 pts



PIWNICZKA KONESERAWinne specjały - Włochy
Gewürztraminer „Vom Lehm” Gewürztraminer
Castelfeder, DOC Alto Adige - Alto Adige, Włochy
Gewürztraminer o słomkowym kolorze zachwyca unikatowym 
intensywnym bukietem prezentującym bogactwo róż i liczi, które 
śmiało uzupełniają ciepłe egzotyczne owoce, nuty wędzarnicze 
i korzenne z wyróżniającymi się goździkami.

Valpolicella Ripasso DOC Classico Superiore
Biscardo, Valpolicella Ripasso DOC Classico Superiore
Veneto, Włochy Corvina Veronese, Molinara, Rondinella

Wino o intensywnie rubinowym kolorze, wpadającym z wiekiem 
w odcienie minerałów granatu prezentuje bogaty bukiet wiśni, czarnych 
jagód i przypraw, które w ujmujący sposób przenika migdałowy 
aromat. Pełna ciała, dobrze zbudowane, aksamitne, z lekką goryczką.

„Enigma” Sangiovese (appassimento)
Biscardo, IGT Rubicone - Emilia Romagna, Włochy
Wino o kolorze głębokiej purpury prezentuje wyjątkowy, intensywny 
bukiet pełen owoców leśnych z wiodącymi jagodami i jeżynami, które 
wzbogacają niezwykle cenne balsamiczne nuty. Pełne, potężne 
Sangiovese o intensywnym owocu z miękkimi i słodkimi taninami 
na fi niszu.

Amarone della Valpolicella DOCG Classico
Biscardo, Amarone della Valpolicella DOCG Classico
Veneto, Włochy Corvina Veronese, Rondinella, Molinara

Legenda Veneto - Amarone o głębokiej barwie czerwonych minera-
łów granatu, prezentuje charakterystyczny intensywny, hojny bukiet 
przepełniony ciemnymi wiśniami i borówkami, który uszlachetniają 
aromaty skóry, migdałów i subtelne akcenty tytoniu i kawy. Potężne 
wino, pełne słodkiego owocowego ciała.

Barolo DOCG Bussia Nebbiolo
Poderi Colla, DOCG Barolo - Piemont, Włochy
Barolo z cennego, historycznego Cru. Wino o głębokiej czerwieni 
minerałów granatu i rubinów prezentuje elegancki bukiet drobnych 
czerwonych owoców z przyprawami.

Brunello di Montalcino DOCG Sangiovese
Fuligni, DOCG Brunello di Montalcino/ Toskania, Włochy
Ikona Montalcino o ciemnej czerwonej barwie granatu z pomarań-
czowymi rysami przedstawia bogaty bukiet złożony z czerwonych 
owoców, fi ołków i przyjemnie zaznaczających się przypraw.

200,- zł75
 c

l

210,- zł75
 c

l

240,- zł75
 c

l

280,- zł75
 c

l

360,- zł75
 c

l

390,- zł75
 c

l

R. Parker - 91 pts

Mundus Vini - Gold

Mundus Vini - Gold

Mundus Vini - Gold

J. Suckling - 95 pts

J. Suckling - 100 pts



PIWNICZKA KONESERA                        Winne specjały - Reszta świata

Julius Treis Riesling Trocken Riesling
Julius Treis, QbA - Mosel, Niemcy
Riesling trocken, charakterystyczny dla stylu i odmiany, a więc wytrawny, 
lekki, mineralny, kwiecisty, z przyjemnie zaznaczonymi w nosie i ustach 
świeżymi owocami w postaci brzoskwiń, zielonych jabłek i cytrusów, 
które nadają ton wyraźnie zaznaczonej kwasowości.

160,- zł75
 c

l

Mount Olympus Sauvignon Blanc
Saint Clair, Marlborough - Nowa Zelandia
Sauvignon Blanc to klasyczny przedstawiciel regionu. Słomkowa 
barwa z zielonymi odcieniami jest wstępem do owocowego bukietu, 
w którym agrest z marakują przeplatają się z cytrusami oraz nutami 
ziół, szparagów i zielonej papryki. Wino jest czyste, wyraziste w swej 
złożoności i orzeźwiające dzięki dobrze zaznaczonej kwasowości.

150,- zł75
 c

l

Chablis Chardonnay
Naudin Varrault, AOC Chablis/ Burgundia, Francja
Słynne Chablis, tutaj z Chardonnay z obszaru Yonne. W nosie białe 
owoce, skórka z limonki, kwiaty i kreda. W ustach eleganckie, 
rześkie, owocowość pigwy i jabłka przyjemnie podkręca wyraźna 
kwasowość i mineralność o krzemiennym charakterze.

210,- zł75
 c

l

Bourgogne Pinot Noir Pinot Noir
Naudin Varrault, AOC Bourgogne - Burgundia, Francja
Klasyk regionu z Côte d’Or, a dokładniej z Beaune, dojrzewający w lekko 
palonym dębie. W nosie pełno jeżyn, czarnych porzeczek i kwiatowych 
nut. Wino na podniebieniu raczy owocową hojnością z przyjemnymi 
aksamitnymi taninami i delikatnym dębowym akcentem.

200,- zł75
 c

l

Castillo Manzanos Crianza Tempranillo, Garnacha, Mazuelo
Manzanos, DOCa Rioja - Rioja, Hiszpania
Wino o czerwieni owoców granatu prezentuje intensywny bukiet, 
w którym ciemnym owocom towarzyszą lukrecja, przyprawy i cze-
kolada. Dobrze zbudowane, krągłe, o przyjemnej trwałej owocowości 
pozostającej do samego końca.

29,- zł15
 c

l

130,- zł75
 c

l

Achaval Ferrer Malbec Malbec
Achaval Ferrer, Mendoza - Argentyna
Podręcznikowa defi nicja Malbeca dojrzewająca 9 miesięcy we 
francuskim dębie. Nos pełen malin, jeżyn, fi ołków zdobią akcenty 
pieprzu i ziaren kawy, które harmonijnie przenoszą się na podnie-
bienie. Wino pełne ciała, soczyste miękkimi taninami, mineralnym 
naznaczeniem i cudownym długim fi niszu.

210,- zł75
 c

lR. Parker - 92 pts



Wychodząc, zapytaj kelnera 
o swoje ulubione wino 

i zabierz je ze sobą do domu


