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WINA MUSUJĄCE
Villa Bellucci Prosecco Extra Dry                                      89,-
DOC Prosecco, Włochy                                                             17,-
Subtelny, kwiatowy aromat z nutą gruszki i mandarynki. Na podniebieniu 
łagodne, miękkie i przyjemnie orzeźwiające.

Ferrari Brut                                       199,-
DOC Trento, Trydent, Włochy  
Subtelny, kwiatowy aromat z nutą gruszki i mandarynki. Na podniebieniu 
łagodne, miękkie i przyjemnie orzeźwiające.

WINA BIAŁE
LEONARD ROAD CHARDONNAY   75,-
South Eastern Australia  16,-
Intensywne, zdecydowane, pełne wyraźnych aromatów brzoskwiń, cytrusów 
i owoców tropikalnych, przyjemne, łagodne, z delikatnym, kremowym 
zakończeniem.

Torre De Lapela Vinho Verde                                       95,-
DOC Vinho Verde, Portugalia 
Lekkie, rześkie i odświeżające Vinho Verde pełne cytrusowych, gruszkowych 
oraz brzoskwiniowych aromatów.

Grifone Pinot Grigio Organic  99,-
Abruzja, Włochy  21,-
Świeże, lekkie, delikatnie kwasowe o zapachu cytrusów i białych 
kwiatów. W smaku rześkie, odświeżające i przyjemnie cierpkie.

Kendermann ‘Kalkstein’ Riesling                              99,-
Palatynat, Niemcy                                                  
 Rasowy Riesling urzekający nutami moreli, gruszek, cytryn, pigwy  
i miodu. Energetyczną kwasowość równoważy intensywna i soczysta 
owocowość.

Familie Hugel Gentil                                139,-
AOC Alsace, Alzacja, Francja                   
W nosie wyraźne aromaty kwiatów, muszkatu, pomarańczy i brzoskwiń. 
W smaku orzeźwiające i trwale na finiszu.

Columbia Crest Two Vines                                      149,-
Gewurztraminer 
Columbia Valley AVA, USA 
Wino o modelowej równowadze kwasowości i słodyczy. Wciągające, 
z przeważającą w smaku cytryną, gruszką, morelą i mineralnym rysem.

Sileni Sauvignon Blanc                                               169,-
Marlborough, Nowa Zelandia 
Intensywna nuta tropikalna, głównie passif lory, k tórej towarzyszą 
zielone akcenty l iści porzeczek oraz pokrzyw. W ustach 
zrównoważone i przyjemne w piciu. Pozostawia długi i świeży 
posmak.

Winnica Turnau Solaris  179,-
Baniewice, Polska               35,-         
Doskonałe polskie wino o aromatach bananów, gruszek, brzoskwini oraz 
miodu. W ustach jest delikatnie wytrawne, dobrze zbudowane, oleiste,  
z dobrym balansem między owocem a kwasowością.

Domaine Fevre Chablis   249,-
AOC Chablis, Francja            
Łagodne aromaty białych kwiatów, soczystych jabłek, w smaku krystalicz-
ne, kredowe, z orzeźwiającym zakończeniem.

WINA RÓŻOWE 
Flying Solo Rose                                                        99,-
Langewdocja, Francja                                                    21,-
Rześkie, o pięknej łososiowej szacie i charakterystycznych aromatach 
truskawek, malin i czerwonych porzeczek z cytrusowym zakończeniem.

WINA CZERWONE
Leonard Road Shiraz   75,-
South Eastern Australia   16,-
Eteryczny bukiet z akcentami dojrzałych owoców leśnych, śliwkowych 
powideł, fiołków oraz przypraw korzennych.

Finca La Solana Organic & Vegan                   99,-
DOP Jumilla, Hiszpania                               21,-
Intensywnie wiśniowy kolor, aromat oparty o dojrzałe czerwone owoce 
i słodkie przyprawy z dyskretną nutą dębu. Na podniebieniu krągłe i miękkie 
ze słodkim garbnikiem.

Santa Carolina Reserva Carmenere  119,-
Colchagua Valley, Chile     
W zapachu wyczuwalne intensywne nuty czarnych owoców, przypraw 
korzennych. W ustach delikatne taniny, przyprawy korzenne i świeżość nuty 
owocowej.

Baron De Ley Club Privado                                       129,-
DOCa Rioja, Hiszpania 
Głęboki rubinowy kolor, bukiet bogatych aromatów owoców leśnych i wiśni, 
miękkie i delikatne taniny, trwałe, owocowe zakończenie.

Masi Tupungato Passo Doble 
Malbec/Corvina                                                     139,-
Mendoza, Argentyna
Intensywnie purpurowe, w zapach uderza mocnym akcentem słodkich jeżyn, 
malin, śliwek, czarnego pieprzu i dymu, w ustach wyczuwalne nuty dojrzałych 
owoców i słodkich przypraw, gładka faktura i miękkie taniny.

Conte di Campiano Primitivo di Manduria          145,-
DOC Primitivo di Manduria, Puglia, Włochy                  29,-
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.

The Woods Of Tilo Cabernet Sauvignon    169,-
Kastylia-La Mancha, Hiszpania 
Aromaty suszonych śliwek, jagód i jeżyn przeplatają się z nutami skóry, gorzkiej 
czekolady, przypraw i wędzonego mięsa. Usta dobrze zbudowane o gęstej  
i kremowej fakturze, pełne intensywnej owocowości oraz gładkich tanin.

Gnarly Head Zinfandel    179,-
California, USA  
Dobrze zbudowane wino bogate w aromaty śliwek oraz czarnych wiśni. 
W smaku wyczuwalne są maliny oraz czarna porzeczka z delikatną nutą 
cynamonu. Intensywnie owocowe, soczyste o umiarkowanej ilości tanin  
i lekko słodkawym finiszu.

Masi Amarone Costasera     399,-
DOCG Amarone della Valpolicella Classico, Veneto, Włochy  
Niesamowicie skoncentrowane i intensywny bukiet nut konfitur z wiśni, śliwek
i czereśni, uzupełnionych kawą i czekoladą, doskonała równowaga, mocna
budowa i słodkie taniny.


