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WINA MUSUJĄCE

VILLA BELLUCCI PROSECCO EXTRA DRY   79,-
DOC Prosecco, Włochy   15,-
Subtelny, kwiatowy aromat z  nutą gruszki i  mandarynki. Na podniebieniu 
łagodne, miękkie i przyjemnie orzeźwiające.

TAITTINGER BRUT   269,-
AOC Champagne, Reims - France  
Lśniący, złoto-zółty kolor. Aromaty swieżych brzoskwiń, białych kwiatów i 
wanilii. Pelny życia, swieży i harmonijny o smaku swieżych owoców i miodu.

WINA BIAŁE

MOREAU SAUVIGNON BLANC  59,-
Moreau & Fils - Francja 
Bladozłoty kolor. Aromaty bukszpanu, brzoskwini i  mango. Świeże 
i aromatyczne z nutami jabłka i cytryny. Delikatnie pikantne na wykończeniu. 
ldealne z  rybami, drobiem, szparagami, sałatkami, pikantno-słodkimi 
daniami.

CANYON ROAD PINOT GRIGIO  69,-
California, by E&J Gallo - USA  16,-
Delikatne aromaty owoców cytrusowych i jabłek sprawiają, że Canyon 
Road Pinot Grigio jest winem bardzo lekkim i  przystępnym w  piciu. 
Idealnie smakuje w ciepły dzień, lekko schłodzone.

ROSEMOUNT DIAMOND
GEWURZTRAMINER RIESLING  79,-
Australia   17,-
Delikatne kwiatowe aromaty z  nutami płatków róży. Intensywne 
aromaty owoców oraz nuty przypraw. Dobrze wyważone 
z przyjemną kwasowością.

WOODHAVEN CHARDONNAY              109,- 
California, USA             24,-
Jasnożółty kolor z  zielonymi refleksami. Aromaty owoców tropikalnych 
oraz dojrzałych brzoskwiń i  mandarynek. Na palecie wytrawne, rześkie  
i  bardzo uniwersalne gastronomicznie. Polecane jako aperitif, doskonałe 
z kurczakiem i owocami morza.

SHEEP DREAMS SAUVIGNON BLANC     129,-
Marlborough, Nowa Zelandia                   
W  tej butelce znajdziemy intensywny bukiet cytrusowy, przełamany 
aromatem marakui, dojrzałego agrestu i  świeżo skoszonej trawy. 
W  ustach odświeżające, o  dobrze zbalansowanej kwasowości oraz 
długim, soczystym posmaku.

WINNICA TURNAU SOLARIS  139,-
Baniewice, Polska                  27,-
Wino o jasno słomkowej barwie ze srebrzystymi refleksami, w nosie dominują 
aromaty bananów, gruszek, brzoskwini   oraz   miodu. W ustach wino jest 
delikatnie wytrawne, dobrze zbudowane, oleiste, z  dobrym balansem 
między owocem a kwasowością.

JOSEPH DROUHIN CHABLIS VAUDON    199,-
AOC Chablis, Francja                   
Bukiet odkrywa aromaty zielonego jabłka, białej brzoskwini, akacji, 
kredy i krzesiwa. Na palecie wino jest delikatne ale zarazem intensywnie 
wytrawne, soczyste i  ,,chrupkie”. Klasyka białych win w  najlepszym 
wydaniu.

WINA CZERWONE
CANYON ROAD CABERNET SAUVIGNON    59,-
California, by E&J Gallo - USA 
Wino czerwone, o  rubinowym kolorze. Połączenie pełnego smaku 
jeżyn i  śliwek ze słodkim aromatem karmelu. Odrobina świeżych 
zielonych ziół, przypraw i  utrzymujące się miękkie taniny tworzą 
doskonałą kompozycję .

ROSEMOUNT DIAMOND
GRENACHE SHIRAZ  79,-
Australia   17,-
Owocowa paleta z nutami jeżyn. Pełne, dobrze zbudowane, 
delikatne. Wiśniowy kolor z f ioletowymi ref leksami.

VENTISQUERO YELCHO   89,- 
CARMENERE RESERVA ESPECIAL    21,-
Maipo Valley, Chile  
W  zapachu wyczuwalne intensywne nuty czarnych owoców, przypraw 
korzennych. W ustach delikatne taniny, przyprawy korzenne i świeżość nuty 
owocowej.

VINA BUJANDA CRIANZA  109,- 
DOCa Rioja, Hiszpania   24,-
Wyczuwalne różnorodne aromaty od jeżyn i  jagód aż po pikantniejsze 
nuty  cynamonu  i    goździków,  a   dzięki  starzeniu   w    beczkach  
z  amerykańskiego   dębu  pojawiają   się   niuanse   balsamiczne i tytoniowe. 
Eleganckie i złożone wino.

WINNICA JADWIGA  CABERNET CORTIS  129,-
Wzgórza Trzebnickie, Polska  
Głęboki, czerwono-wiśniowy kolor. Aromaty czerwonych owoców 
z  harmonijną kombinacją dębowych akcentów, palonych tostów  
i pikantnością. 

BROQUEL MALBEC  139,-
Mendoza, Argentyna
KróIewski szczep Argentyny leżakowany 15 miesięcy w  beczkach 
z  francuskiego i  amerykańskiego dębu. Niezwykle intensywne 
aromatyczne i pełne.

CONTE DI CAMPIANO  
PRIMITIVO DI MANDURIA  159,-
Puglia, Włochy 
Wino Primitivo ma intensywny oraz złożony bukiet, z  wyczuwalnymi 
aromatami dojrzałych owoców śliwki i  czereśni,  połączonych z  nutami 
przypraw. W  smaku  gęste, dobrze zbudowane, o  miękkich taninach  
i delikatnie słodkawym finiszu.

CHATEAU KEFRAYA  259,-
Bekaa Valley, Liban 
Chateau Kefraya zbudowana jest ze szczepów Syrah, Cabernet 
Sauvignon i  Mourvedre . Dojrzewa w  beczkach dębowych przez 
okres  12 m-cy. Ma slodki zapach z elementami dojrzałych ś l iwek, 
jeżyn oraz cedru i  skóry. W  palecie dominują gęste owocowe 
smaki, kwasowość jest wyważona, taniny mocne a  nuta przypraw 
korzennych nadaje winu charakterystyczny posmak.

WINA DOMOWE 
VIN BLANC / ROUGE      50cl 39,-
                 15cl 14,-


