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Francja
Macon Lugny 75 cl 130,00
AOC Mâcon-Lugny, Bourgogne, Joseph Drouhin

Doskonałe, lekkie, eleganckie Chardonnay z Burgungii od znakomitego producenta, 
należącego do Primum Familiae Vini – stowarzyszenia zrzeszającego najlepsze winnice 
rodzinne świata. Aromaty owoców tropikalnych, cytrusów oraz białych kwiatów. 
Excellent, light, elegant Chardonnay from Burgungia from a great producer, belonging to Pri-
mum Familiae Vini - an association of the best family vineyards in the world. Aromas of tropical 
fruit, citrus and white flowers 

Chablis Vaudon  75 cl  160,00
AOC Chablis Joseph Drouhin

Jasnożółty kolor, przechodzący z wiekiem w złoty, subtelny bukiet świeżych owoców oraz 
białych kwiatów. Zdecydowanie wytrawne, orzeźwiające i żywe, delikatnie metaliczne, 
oddające typowy charakter wapiennego podłoża regionu Chablis.

Bright yellow color, delicate bouquet of fresh fruit and white flowers. Definitely dry, refreshing, 
slightly metallic, reflects the typical character of the calcareous soil in the Chablis region.

Hugel Gewurztraminer 75 cl 160,00
AOC Alsace

Gewurztraminer w alzackiej odsłonie to podstawa dla każdego miłośnika wina. W nosie 
intensywny owoc liczi i płatki róży. W tle korzenie i przyprawy oraz słodkie owoce egzotyczne. 

Gewurztraminer in the Alsatian version is the basis for every wine lover. Intense lychee and rose 
petals in the nose. In the background, spices and sweet exotic fruits.

Sancerre 75 cl  185,00
AOC Sancerre, Pascal Jolivet

Wino z posiadłości ziemskiej zarządzanej przez Pascala Joliveta, leżącej w sercu Sancerre. 
100% sauvignon blanc daje bardzo wytrawne i mocno soczyste wino z aromatem agrestu, 
szparagów i mineralną nutą. Wina z tej posiadłości są sprzedawane w najlepszych  
restauracjach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Francji.
Wine of the estate, managed by Pascal Jolivet, located in the heart of Sancerre.  
100% sauvignon blanc gives a very dry and intensely juicy wine with aromas of gooseberry, 
asparagus and mineral accents. The wines from this estate are sold in the best restaurants  
of the United States, Canada and France. 



Francja
Château Mouchet 75 cl 145,00
AOC Puisseguin Saint-Emilion, Bordeaux

Doskonałe Bordeaux z aromatami czerwonych owoców, śliwek i wanilii. Na podniebieniu 
znajdziemy okrągłe taniny i dobrze zbudowaną kwasowość. Świetne wino do czerwonego 
mięsa oraz serów. 

Excellent Bordeaux with aromas of red fruits, plums and vanilla. On the palate you will find round 
tannins and well-built acidity. Great wine for red meat and cheese. 

Givry Joseph Drouhin  75cl 170,00
AOC Givry, Bourgogne

Okrągłe i uwodzicielskie Pinot Noir, doceniane przez wszystkich koneserów wina.  
Żywy i jasny kolor, intensywny aromat owocowy, ewoluujący w kierunku pikantnych 
niuansów. Na podniebieniu odnajdujemy miłą równowagę pomiędzy fakturą i finezją, oraz 
wyrafinowane taniny. Długi i kuszący finisz.

Round and seductive Pinot Noir, appreciated by all wine connoisseurs. Vivid and bright color, 
intense fruity aroma, evolving in spicy nuances. On the palate, we find a nice balance between 
texture and finesse, as well as sophisticated tannins. Long and tempting finish.

Jaboulet Les Jalets   75 cl  178,00
AOC Crozes Hermitage

Les Jalets to wino z północnej części Doliny Rodanu, ze słynnej apelacji Crozes Hermitage. 
To czysty szczep Syrah w tradycyjnej odsłonie. Stosunkowo delikatne i świeże z genialnym 
balansem. Klasyka wśród win francuskich. 92 punkty od Roberta Parkera.

Les Jalets this is wine from the northern part of the Rhone Valley, the famous appellation  
Crozes Hermitage. It’s pure, classic Syrah. The relatively soft and fresh with a brilliant balance. 
Classics of French wines. 92 points from Robert Parker.



Włochy
Masi Modello Bianco   75 cl 95,00
Friuli-Venezia Giulia  14,00
Białe wino włoskie, o odświeżającym i czystym bukiecie jabłek i owoców cytrusowych.  
Finisz jest delikatny z nutami migdałów. To wino jest kupażem dwóch szczepów Garganega 
oraz Pinot Grigio.
Italian white wine, a refreshing and clean bouquet of apples and citrus fruits. The finish is delicate 
with scent of almonds. This wine is a blend made of Garganega and Pinot Grigio. 

Rocca Ventosa Pinot Grigio   75 cl  80,00
IGT Colline Teatine
Owocowe, świeże Pinot Grigio z delikatną nutą kwiatową. Posiada złotosłomkową barwę 
z zielonymi przebłyskami. Na podniebieniu pełne, zbalansowane, z dobrą strukturą. 
Aromaty białych kwiatów oraz jabłek.
Fruity, fresh Pinot Grigio with delicate flower accent. It has a strawgold color with green flashes. 
On the palate full, balanced, with good structure. Aromas of white flowers and apples.

Santa Cristina Campogrande 75 CL 87,00
DOC Orvieto Classico
Wino o jasnosłomkowym kolorze, pachnące jabłkami i jaśminem. W smaku nuty mineralne 
i świeże owoce. Świetnej jakości wino od słynnej winiarskiej rodziny Antinori.
The wine has a pale lemon colour, scents of apples and jasmine. Taste of mineral and fresh fruit. 
Good quality wine from a famous family of wine - Antinori.

Villa Antinori Bianco 75 CL 120,00
IGT Toscana
Flagowe wino rodziny Antinori, która tworzy wino od ponad 600 lat. Kompozycja 
lokalnych i międzynarodowych szczepów, daje wino eleganckie i kompleksowe, ale bez 
utraty regionalnego charakteru. Rezultatem jest wytrawne, stylowe i owocowe białe wino.  
Idealne do ryb, owoców morza i sałatek.
Flagship wine of the Antinori family, which has been making wine for over 600 years.  
Composition of local and international grape varieties, gives elegant and comprehensive wine, 
but without loss of regional character. The result is a refined, stylish and fruity white wine.  
Ideal for fish, seafood and salads.

Isole e Olena ‚Collezione Privata’ Chardonnay 75 CL 290,00
IGT Toscana
Wybitne toskańskie białe wino. Bogate aromaty prażonych migdałów z maślanymi nutami. 
Na podniebieniu istnieje wspaniała równowaga między bogactwem dojrzałych owoców, 
kremowością, a mineralnością. Dobrze zbudowane z długim finiszem. W zależności od 
rocznika wino spędza w dębowych beczkach od 10 do 12 miesięcy. Isole e Olena została 
uznana za jedną z dziesięciu najlepszych małych winnic świata.
Outstanding Tuscan white wine. Rich aromas of roasted almonds with butter scents.  
On the palate there is a great balance between the richness of ripe fruit, creamy and mineral. 
Well built with long finish. Depending on the vintage wine is spent in oak barrels from 10 to 12 
months. Isole e Olena has been recognized as one of the ten best small vinerys in the world.



włochy
Masi Modello Rosso   75 cl   95,00
Friuli-Venezia Giulia  14,00

Czerwone wino włoskie, o czystym i świeżym bukiecie. Pachnie świeżymi przyprawami, 
śliwkami, jeżyną i malinami. Przyjemne, okrągłe taniny i zrównoważona kwasowość 
z delikatnym słodkim posmakiem. Jest mieszanką dwóch lokalnych odmian winorośli  
- Refosco oraz Raboso. Leżakowane w dębowej beczce przez 8 miesięcy.

Italian red wine, with a clean and fresh bouquet. It smells of fresh spices, plums, blackberry and 
raspberry. Pleasant, round tannins and balanced acidity with a delicate sweet flavor. It is a blend 
of two local grapes varieties - Refosco and Raboso. Aged in oak barrels for 8 months. 

Rocca Ventosa Montepulciano D’Abruzzo   75 cl   80,00
DOC Montepulciano d’Abruzzo

Wino o zapachu fiołków oraz lukrecji. Pełne w smaku, dobrze ułożone z przyjemną końcówką. 
Najlepiej smakuje z pieczonym mięsem, serami, przystawkami.

The wine has a scent of violets and liquorice. Full flavor well arranged with a nice tip.  
Best served with roasted meat, cheese, appetizers. 

antinori Santa Cristina   75 cl  95,00
IGT Toscana 

Santa Cristina - bogaty zapach, młodość i owocowość to cechy charakterystyczne tego 
wina. Produkowane w renomowanej winnicy Antinori, z winogron Sangiovese oraz Merlot, 
leżakowane w dębowych beczkach przez 4 miesiące. Aromaty czerwonych owoców,  
wanilii i czekolady. 

Santa Cristina - a rich scent, youth and fruitiness are the characteristics of this wine.  
Made from Sangiovese and Merlot grapes. Aromas of red fruits, vanilla and chocolate.  
Wine passes a short period of aging in barrels in order to enrich its characteristic fruitiness.

CONTE DI CAMPIANO APPASSIMENTO 75 cl 115,00
IGP Salento

Wino tworzone metodą appassimento, czyli winogrona przed prasowaniem poddaje 
się podsuszaniu, aby wyciśnięty z nich sok był bardzo ekstraktywny. Wino o pięknym 
ciemnoczerwonym kolorze. Aromaty truskawki, poziomki, ściółki leśnej i czereśni.  
Świetna struktura, idealny balans pomiędzy kwasowością, słodyczą, garbnikiem i alkoholem. 
Polecane do czerwonego mięsa i dojrzałych serów.

The wine produced by appassimento, before pressing the grapes are gently dried to squeezed  
juice from them was very intense. The wine has a beautiful dark red color. Aromas of 
strawberries, forest litter and cherries. Great structure, perfect balance between acidity, 
sweetness, tannins and alcohol. Recommended with red meat and mature cheeses.

Varvaglione V1 Primitivo di Manduria  75 cl 175,00
DOC Primitivo di Manduria, Puglia

Wysokiej klasy Primitivo, z doskonale zbalansowanym poziomem słodyczy i kwasowości 
o aromatach owoców leśnych, szczególnie jeżyny i jagody, z nutami czekolady, kawy oraz 
waniliowymi akcentami pochodzącymi z leżakowania w dębowych beczkach.

High-class Primitivo, with a perfectly balanced level of sweetness and acidity, with aromas of 
forest fruits, especially blackberries and blueberries with notes of chocolate, coffee and vanilla 
accents derived from aging in oak barrels.



włochy
Il Bruciato Guado al Tasso 75 CL  210,00
DOC Bolgheri

Wino z apelacji Bolgheri – jednej z droższych apelacji winiarskich we Włoszech. Producentem 
jest Antinori – jedna z dwunastu najlepszych rodzin winiarskich świata, należąca do elitarnego 
stowarzyszenia Primum Familiae Vini. Rodzina ta już od 26 pokoleń tworzy doskonałe włoskie 
wina. Wino bardzo złożone, wyczuwalna nuta dojrzałej truskawki i czereśni oraz kakao. 
Na podniebieniu przyjemna kwasowość zrównoważona słodyczą, dobry garbnik, aromat 
zielonego pieprzu, lekka nuta chili, maliny, owoców leśnych i wiśni. Idealne do żeberek, 
jagnięciny i polędwicy.

Wine from the Bolgheri appellation - one of the most expensive wine appellation in Italy.  
The producer is Antinori - one of the twelve best wine families in the world, belonging to the 
elite association Primum Familiae Vini. This family has been producing excellent Italian wines for  
26 generations. Very complex wine, a noticeable scent of ripe strawberries and cherries and 
cocoa. On the palate pleasant acidity balanced with sweetness, good tannin, green pepper flavor,  
light chili notes, raspberries, wild berries and cherries. Perfect for ribs, lamb and tenderloin.

Proprieta Sperino ‚Uvaggio’ 75 CL 220,00
Piemonte, DOC Coste della Sesia

Połyskliwie rubinowe, zadziorne wino o zapachu wiśni i śliwek, w ustach atrakcyjne, soczyste, 
z wyraźnymi, ale zaokrąglonymi taninami i długim zakończeniem. Wino stworzone ze 
szczepu Nebbiolo z dodatkiem włoskich odmian Vespolina i Croatina. Wino dojrzewało  
22 miesiące w dębowych beczkach. Fantastyczny przykład ambitnego wina z Piemontu. 
Idealne do steaków, dziczyzny, czerwonego mięsa.

Sublime ruby, savory wine with the scent of cherries and plums, attractive, juicy lips, with strong, 
but rounded tannins and long ends. Wine created from the Nebbiolo grapes, with the addition 
of Italian varieties Vespolina and Croatina. The wine was matured 22 months in oak barrels. 
A fantastic example of an ambitious wine from Piedmont. Ideal for steaks, game, red meat.

Badia a Passignano 
Chianti Classico Riserva Gran Selezione 75 CL 268,00
DOCG Chianti Classico Gran Selezione

Badia a Passignano to zupełnie wyjątkowej jakości Chianti Classico w wersji Riserva (oznacza 
to dłuższe dojrzewanie w beczkach dębowych). 100% Sangiovese oznacza 100% charakteru 
wina z Toskanii. Proces produkcji jest długi, wino najpierw trafia na 15 miesięcy małych beczek 
dębowych barriques (225 litrów), a potem 15 miesięcy spędza w butelkach. W ten sposób 
charakteryzuje się wyjątkową harmonią i elegancją. Należy do czołówki wszystkich Chianti 
Classico Riserva w całym regionie.

Badia a Passignano is a very unique quality of Chianti Classico in the Riserva version (it means 
longer maturation in oak barrels). 100% Sangiovese means 100% of Tuscan wine. The production 
process is long, the wine first gets 15 months in small barriques, then 15 months spent in bottles. 
This is characterized by exceptional harmony and elegance. Badia belongs to the top of all Chianti 
Classico Riserva.

Amarone „Costasera”  75 cl 330,00
DOC Amarone della Valpolicella Classico Masi

Wino o ciemnorubinowym kolorze z delikatnie zarysowaną, przebijającą się nutką fioletu. 
Mocny, owocowy aromat. W nosie wyraźnie wyczuwalne pieczone owoce, śliwki i czereśnie, 
którym towarzyszą atrakcyjne niuanse kawy i kakao. Wino z doskonałym balansem 
pomiędzy kwasowością a miękkimi taninami, które długo po wypiciu pieszczą podniebienie.  
Idealnie komponuje się z dziczyzną, ciemnymi mięsami oraz dojrzałymi serami.

The wine has a dark ruby color with purple accents. Strong, fruity aroma. In the nose 
clearly perceptible baked fruit, plums and cherries, which are accompanied by attractive 
nuances of coffee and cocoa. Wine with a perfect balance between acidity and soft tannins.  
Perfectly with venison, dark meats and cheeses.



izrael
Mt. Tabor Chardonnay  75 CL 138,00
Galilea 

Wino stworzone w 100% z odmiany Chardonnay, z krzewów rosnących na wapiennych 
glebach w Dolnej Galilei. Ogromna dbałość o jakość wina, a szczególnie ograniczenie zbiorów, 
w połączeniu z unikalnym klimatem i glebą, daje wino skoncentrowane i bogate w smaku.

The wine made from 100% Chardonnay, from bushes growing on limestone soils in the Lower 
Galilee. The enormous attention to wine quality, especially the restriction harvest, combined with 
the unique climate and soil, gives wine concentrated and rich in flavor.

Mt. Tabor Cabernet Sauvignon  75CL 138,00
Galilea 

Wino z najlepszych krzewów Cabernet Sauvignon rosnących u podnóża góry Tabor w Galilei. 
Wino stworzone ze szczególną troską o zachowanie naturalnego aromatu i oryginalnego 
smaku unikalnego dla tej szlachetnej odmiany winogron rosnącej w tym klimacie.  
Wino jest średnio złożone, o pełnej strukturze oraz świeżym i owocowym charakterze. 

Wine of the best Cabernet Sauvignon bushes growing at the foot of Mount Tabor in Galilee.  
Wine made with special care to preserve the natural flavor and original taste unique to this noble 
grape variety grown in this climate. The wine is moderately complex, with a full bodied and fresh, 
fruity character.

Sileni Sauvignon Blanc  75 cl 140,00 
Marlborough

Wino o słomkowym kolorze, aromatach agrestu, fig z dotykiem skoszonej trawy.  
Wino o intensywnej owocowej palecie. Dodatkowo wyjątkowość tego wina potwierdzają 
liczne wyróżnienia.

The wine has a straw color, aromas of gooseberries, figs with a touch of cut grass.  
The wine has an intense fruity palette. In addition, the uniqueness of this wine is confirmed by 
numerous prizes awarded.

nowa zelandia



S-Naia Sauvignon Blanc 75 cl 95 zł
DO Rueda

100% szczepu Sauvignon Blanc z regionu Rueda. W kolorze złociste z zielonymi refleksami. 
W nosie bardzo aromatyczne obfitujące w zapach owoców egzotycznych, cytrusów, 
świeżo ściętej trawy, ziół. W smaku niezwykle rześkie, cytrusowe ze świetnie zbalansowaną 
kwasowością. Idealne do owoców morza i sałatek.

100% of Sauvignon Blanc from the Rueda region. Gold color with green reflections. Aromas full 
of exotic fruits, citrus, freshly cut grass, herbs. The taste is extremely crisp, citrus with a perfectly 
balanced acidity. Ideal for seafood and salads.

Yeya Moscatel/Chardonnay 75 cl 99,00
DOP Jumilla, Finca Bacara

Eteryczne i odświeżające. Kusi nutami białych kwiatów, cytrusów i miodu. W ustach pełne, 
dobrze zintegrowane o trwałym i rześkim posmaku. Idealne do drobiu i sałatek.

Ethereal and refreshing. It tempts with notes of white flowers, citrus and honey. The mouth is 
full, well integrated with a persistent and crispy aftertaste. Perfect for poultry and salads.

Torres de Ermelo Albariño 75 cl 110,00
Rias Baixas, Galicia, Bodegas Altos de Torona

Wino prezentuje wszystko, co najlepsze z apelacji Rías Baixas. Po otwarciu z każdą minutą 
odkrywa nowe aromaty kwiatowe oraz owocowe, z wyraźną morską, mineralną nutą. 
W smaku rześkie, ale z elegancją i z klasą. Producent mówi o nim, iż jest to „nasze własna 
wizja raju”. Idealne do ryb i owoców morza.

Wine presents all the best of Rías Baixas. After opening, we discover floral and fruity aromas 
with a clear sea mineral note. The taste is crisp, but with elegance and class. The producer says 
that it is „our own vision of paradise”. Perfect for fish and seafood.

Baron de Ley Tres Vinas Reserva Blanco 75 cl 150,00
DOCa Rioja

Znakomity kupaż trzech szczepów - Viura, Malvasia oraz Garnacha Bianca z doskonałego 
hiszpańskiego regionu Rioja. Każda odmiana dojrzewa oddzielnie, by ostatecznie stworzyć 
razem to doskonałe wino. Bogate aromaty suszonych owoców, migdałów, aromatycznych 
ziół, słodkie miodowe akcenty i jesienne owoce. Wyczuwalne aromaty kokosa, masła, 
suszonych fig i pieczonych jabłek. Wino głębokie, pełne, zachwycające. 

Excellent blend of three varieties - Viura, Malvasia and Garnach Bianca from the excellent Spanish 
region of Rioja. Each variety ripens separately in oak barrels, to eventually create together this 
perfect wine. Rich aromas of dried fruits, almonds, aromatic herbs, sweet honey accents and 
autumn fruits. Noticeable aromas of coconut, butter, dried figs and baked apples. The wine is 
deep, full and delicious.

hiszpania



hiszpania
Vina Bujanda Crianza 75cl 85,00
DOCa Rioja 

Wino bogate i aromatyczne - jeżyny i jagody na pierwszym planie, nuty cynamonowe 
i goździkowe w tle. Poprzez styczność z beczką wyczujemy również zapachy balsamiczne 
i tytoniowe. W ustach jest gęste, złożone i wielowymiarowe. 

The wine is rich and flavorful - blackberries and blueberries in the foreground, cinnamon and 
clove notes in the background. Through contact with the barrel also senses smells balsamic 
and tobacco. In the mouth it is dense and complex.

Time Waits For No One Monastrell 75 cl 110,00
DOP Jumilla, Finca Bacara

Ciekawe, nietuzinkowe wino z mało znanego regionu Jumilla. W winie dominują nuty 
czerwonych i czarnych owoców - truskawek, porzeczek, borówek i wiśni. Na podniebieniu 
dobrze zbudowane z okrągłymi taninami i owocowym posmakiem.

Interesting, unusual wine from the little-known region Jumilla. The wine is dominated by the 
notes of red and black fruits - strawberries, currants, blueberries and cherries. On the palate 
well-built with round tannins and fruity aftertaste.

El Ilusionista crianza  75cl  145,00
DO Ribera del Duero 

Wino o pięknym, eleganckim zapachu jeżyn, borówek i czekolady oraz bogatych aromatach 
czerwonych owoców, przede wszystkim wiśni. Intensywny, żywy garbnik i przyjemna 
kwasowość. Świetnie pasuje do czerwonych mięs, szczególnie dziczyzny, polędwiczek, 
jagnięciny oraz do dojrzałych serów. Wino dla miłośników intensywnych doznań i win o nieco 
zadziornym charakterze.

The wine has a beautiful, elegant aroma of blackberries, blueberries, chocolate and rich 
aromas of red fruits, especially cherries. Intense, powerful tannin and pleasant acidity.  
Well suited to red meats, especially venison, loin, lamb and mature cheeses. Wine for fans of 
intense sensations and wines with a slightly rough character.

Rioja Bordon Gran Reserva 75 cl 160,00
DOCa Rioja

Eleganckie, potężne i finezyjne, kusi balsamicznością, akcentami tytoniu i przypraw 
korzennych. Dojrzewające 5 lat, w tym przez 30 miesięcy w beczkach z dębu amerykańskiego. 
Aromaty owoców leśnych, czekolady, kawy i suszonych owoców. Idealne do czerwonego mięsa.

Elegant, powerful and sophisticated, tempting with balminess, touches of tobacco and spices. 
Ripened 5 years, including 30 months in American oak barrels. Aromas of forest fruits, chocolate, 
coffee and dried fruits. Perfect for red meat.



chile
Ochagavia Silvestre Sauvignon Blanc 75 cl  80,00
D.O. Valle del Rapel 

Dobrze zbudowane Sauvignon Blanc, świeże, orzeźwiające, z przyjemną kwasowością. 
Wyraźny zapach agrestu, skoszonej trawy i liści porzeczki, delikatne mineralne. Idealne jako 
aperitif oraz do sałatek, drobiu i ryb.

Well built Sauvignon Blanc, fresh, refreshing, with a nice acidity. Distinct smell of gooseberry, 
grass and leaves of currant, delicate mineral. Ideal as an aperitif or with salads, poultry and fish.

Ochagavia 1851 Chardonnay Reserva 75 cl  90,00
D.O.Valle de Casablanca

Wino pochodzi z najstarszej winnicy w Chile. Dobrze zrównoważone w smaku o świeżym 
aromacie z delikatną nutą laski wanilii i dojrzałych południowych owoców.

The wine comes from the oldest winery in Chile. Well-balanced in flavor with a fresh aroma with 
a delicate hint of vanilla pod and ripe southern fruits.

Ochagavia Silvestre Carmenere 75 cl 80,00
D.O. Valle del Rapel 

Carmenere to odmiana stosowana niegdyś w Bordeaux, dziś w Chile powstają z niej doskonałe 
wina, które są wizytówką tego kraju. Wino nazwane na cześć Silvestre Ochagavía - ojca 
chilijskiego winiarstwa. Intensywne aromaty czerwonych owoców i ziół. Wino o wyrazistych, 
dobrze zrównoważonych taninach i przyjemnej końcówce. Pasuje do steków, kaczki, dań 
duszonych z bogato doprawionymi sosami oraz do grillowanej wieprzowiny. 

Carmenere is a variety used once in Bordeaux today in Chile arise from the excellent wines that 
are the pride of this country. The wine named after Silvestre Ochagavía - the father of Chilean 
wine. Intense aromas of red fruits and herbs. The wine has a crisp, well-balanced tannins and 
a pleasant finish. Ideal for steaks, duck, stewed dishes with richly spiced sauces and grilled pork.

Ochagavia 1851 Cabernet Sauvignon Reserva  75 cl  90,00
D.O. Valle de Colchagua 

W bukiecie tego powstałego w najstarszej winnicy w Chile wina można wyczuć korzenne nuty, 
wyraziste taniny i charakterystyczny zapach czarnej porzeczki. Wino leżakowane w dębowej 
beczce przez 9 miesięcy.

Wine was created in the oldest winery in Chile. In the bouquet you can feel the spicy notes, 
expressive tannins and a distinctive scent of black currant. The wine aged in oak barrels  
for 9 months.



argentyna
Trapiche Broquel Bonarda  75 cl 115,00
mendoza

Włoski szczep Bonarda z Piemontu w wydaniu argentyńskim. Wino leżakowane 
przez 12 miesięcy w dębie francuskim i amerykańskim. Aromatyczne i aksamitne.  
Wyraźne nuty jagody i dojrzałej wiśni, ze słodkimi i owocowymi taninami. Wino daje bardzo 
dużo przyjemności zarówno degustowane samodzielnie, jak i w towarzystwie potraw.

Italian variety Bonarda from Piedmont in the Argentine edition. The wine aged for 12 months 
in French and American oak. Aromatic and velvety. Clear accents berries and ripe cherries, 
with sweet tannins and fruit. Wine gives a lot of pleasure tasted both independently and in the 
company of dishes. 

Trapiche Broquel malbec  75 cl  115,00
mendoza

Królewski szczep Argentyny leżakowany przez 15 miesięcy w beczkach. Wino ma głęboki, 
ciemny, purpurowy kolor. Aromaty owoców leśnych, dżemu z ciemnych owoców, 
wyczuwalne zapachy dymu, wanilii i gorzkiej czekolady. Wino zrównoważone i dobrze 
zbudowane z wyraźnie wyczuwalnym, krągłym garbnikiem. Na finiszu długie i miękkie.  
Idealne do czerwonych mięs, potraw z grilla i serów.
Royal grape variety of Argentina, aged 15 months in barrels. The wine has a deep dark purple 
color. Aromas of berries, jam of dark fruit, notice able aromas of smoke, vanilla and dark 
chocolate. Wine well balanced with good, roundtan. At the finish long and soft. Ideal for red 
meats, grilled dishes and cheeses.

rpa
Ken Forrester Old Vine Reserve Chenin Blanc 75 cl 160,00
Stellenbosch, Western Cape

Genialne wino stworzne przez człowieka nazywanego “Królem Chenin Blanc” – Kena 
Forrestera. Wino pełne słońca i aromatów owoców egzotycznych, z wyraźną śmietankową 
nutą. Gładkie, pełne i wyraziste.

A brilliant wine created by a man named „King of Chenin Blanc” - Ken Forrester. A wine full of sun 
and aromas of exotic fruits with a distinctive creamy note. Smooth, full and expressive.

Ken Forrester Petit Pinotage 75 cl 110,00
Stellenbosch, Western Cape

Klasyczne dla odmiany aromaty śliwek, wiśni, morwy i przypraw dopełnia akcent wędzonki 
i dymu. Soczysta i skoncentrowana owocowość plus umiarkowana ilość miękkich tanin czyni 
zeń atrakcyjną propozycję dla wszystkich miłośników Pinotage.

Classical aromas of plums, cherries, mulberries and spices are complemented by the accent of 
smoked meat and smoke. Juicy and concentrated fruitiness plus a moderate amount of soft 
tannins makes it an attractive proposition for all Pinotage lovers.



polska
Riesling  75 CL 195,00
Winnica Turnau  28,00

Wysokiej klasy, szlachetny Riesling o zapachu zielonego jabłka, limonki i cytrusów. 
Jego wyjątkowy charakter podkreśla aromat melona z delikatnie zaznaczoną nutą 
jaśminową. Riesling z Winnicy Turnau to pachnące owocem, a jednocześnie poważne wino, 
odzwierciedlające siłę i witalność odmiany.

High-class, noble Riesling rich in aromas of green apple, lime, citrus and melon with a scent of 
jasmine. Riesling from the Turnau winery is an elegant wine reflecting the strength and vitality 
of variety. 

Seyval Blanc 75 cl 155,00
Winnica Turnau  23,00

Seyval Blanc z Winnicy Turnau to półwytrawne, bardzo dobrze wyważone wino, 
ciekawie zbudowane i trwałe. Odmiana daje z siebie to, co najlepsze w polskim klimacie.  
Wino pozostaje kremowe w ustach, pikantne i zbalansowane. Aromaty pomarańczy, mango 
i kwiatów.

Seyval Blanc from Turnau Winery is a semi-dry, well-balanced wine, interestingly built and 
durable. This variety gives the best of Polish climate. The wine remains creamy in the mouth, 
spicy and balanced. Aromas of orange, mango and flowers.

Rondo Rose 75 CL 135,00
Winnica Turnau  20,00

Wino o głębokiej barwie różu. Aromaty poziomki, truskawki i czerwonej porzeczki  
w ustach komponują się z cytrusową kwasowością i egzotyczną nutą owocu granatu.

The wine has a deep color pink. Aromas of strawberries, wild strawberries and red currant  
in the mouth combine with citrus acidity and a scent of pomegranate.

Rondo/Regent  75 CL 160,00
Winnica Turnau  24,00

Wino z rodzinnej winnicy Grzegorza Turnaua – krakowskiego poety, wokalisty,  
słynnego wykonawcy poezji śpiewanej. Wino w odcieniu purpury z fioletowymi refleksami, 
z głębią i połyskiem. Aromat beczki i malin, odrobina gorzkiej czekolady i papryki.  
Pozostawia aksamitny, długi posmak. 

The wine from the family vineyard Grzegorz Turnau - the Krakow poet, singer,  
famous performers sung poetry. Wine has a purple color with the depth and brilliance.  
Aromas of barrels and raspberry, a touch of dark chocolate and peppers. It leaves a velvety, 
long aftertaste.



wina musujące

szampan

Prosecco Bepin De Eto 75 cl 115,00
DOCG Prosecco Conegliano Valdobbiadene
Bladożółte słomiane wino musujące. Pierwsza pojawia się delikatna nuta świeżo upieczonego 
chleba, a następnie tuż obok płatków róży i kwiatów akacji – jabłko, gruszka i brzoskwinia. 
W ustach jest świeże i pełne smaku, z atrakcyjną kwasowością na finiszu. Znakomite nawet 
dla najbardziej wymagających smakoszy. Idealne jako aperitif lub jako dodatek do ryb, 
skorupiaków i małż oraz potraw z białego mięsa, dzikiego ptactwa czy lekkich mięs.

Pale straw yellow sparkling wine. First there is a slight scent of freshly baked bread, and then 
right next to rose petals and flowers of acacia - apple, pear and peach. In the mouth it is fresh 
and full of flavor, with attractive acidity on the finish. Excellent for even the most demanding 
gourmets. Ideal as an aperitif or as an addition to fish, shellfish and white meat dishes, wild birds 
or light meats. 

FLAVO’ MANZONI ROSATO BRUT 75 cl 109,00
Spumante Brut / Bepin De Eto

To różowe wino musujące ma pewny siebie różowy odcień i delikatne bąbelki. 
Bukiet jest hojny, wyrafinowany i bogaty w owoce – najpierw biała brzoskwinia i morela, 
następnie melon, liczi i różowy grejpfrut, kończąc na drobnej nucie dojrzałych ananasów. 
Kwiatowe nuty obfitują w płatki róży i fiołka alpejskiego. Wyrafinowany i subtelny, 
a jednocześnie bogaty i wielowarstwowy smak, oferujący świeżą kwasowość i lekki finał.  
Wino do zadań specjalnych. Z jednej strony wymarzony aperitif przed kolacją na świeżym 
powietrzu, z drugiej zaś zacny kompan lekkich owocowych deserów, sałatek czy owoców morza. 

This pink sparkling wine has a lovely pink hue and delicate bubbles. The bouquet is generous, 
sophisticated and rich in fruits - first white peach and apricot, followed by melon, lychee and pink 
grapefruit, ending with a slight scent of ripe pineapple. Floral scents abound with rose petals and 
cyclamen. Sophisticated and subtle, yet rich and multi-layered taste, offering a fresh acidity and 
light finale. Wine for special tasks. On the one hand, perfect aperitif before dinner in the open air, 
on the other hand worthy companion light fruit desserts, salads or seafood.

lacombe  75 cl 350,00
AOC Champagne
Wino o wyrazistej mineralności oraz soczystym owocowym bukiecie. Mocny nos jabłkowy, 
wyczuwalny fiołek i skórka chleba. W ustach intensywne jabłka, lekka gruszka, łagodne 
bąbelki. Świeży i lekki szampan.

The wine has a distinctive minerality and juicy fruity bouquet. Aromas of apple,  
violet and crust of bread. In the mouth intense apple and pear. Light, gentle bubbles.  
Fresh and light champagne.



wina deserowe
Zebo Moscato Sicilia Frizzante  75 cl  72,00
IGT Sicilia

Musujące, włoskie białe wino słodkie z regionu Sycylia. Otrzymywane w 100% z gron ze szczepu 
Muscat Aleksandryjski. Niezwykle orzeźwiające, delikatne wino o intensywnym, bogatym 
bukiecie świeżych owoców takich jak nektarynki, melon, jabłka, gruszki i białe brzoskwinie. 
W smaku świeże, owocowe, subtelne i lekko słodkie o długim i przyjemnym finiszu. 

Sparkling, sweet Italian white wine from the region of Sicily. Obtained 100% from grapes of 
varieties of Muscat of Alexandria. Extremely refreshing, delicate wine with an intense, rich 
bouquet of fresh fruit such as nectarines, melon, apples, pears and peaches. The taste of fresh, 
fruity, subtle and slightly sweet with a long and pleasant finish. Perfect as an addition to desserts.

Pellegrino Moscato di Sicilia  75 cl  80,00
IGT Sicilia 10 cl 12,00

Świetne białe wino likierowe, pochodzące z Sycylii, a wykonane ze szczepu Moscato di 
Alessandria. Wysoki poziom alkoholu, złocisty kolor i aromat migdałów z nutami waniliowymi 
- te cechy sprawiają, że jest idealnym deserem samym w sobie.

Great white, sweet wine from Sicily, made from Moscato di Alessandria. High levels of alcohol, 
golden color and flavor of almonds with scents of vanilla-these features make it an ideal dessert 
in itself.

graham’s fine ruby port  75 cl  120,00
 10 cl 19,00

Wino od najlepszego na świecie producenta Porto. Mocno owocowe z rozgrzewającym 
alkoholem. W ustach jest prężne i pełne owoców z mięsistą i gęstą fakturą. Wino bardzo 
bogate, które będzie idealnym zwieńczeniem posiłku. Idealne do serów pleśniowych, 
wątróbki oraz deserów czekoladowych.

Wine of the world’s best producer of Porto. Fruity with a warming alcohol. In the mouth it is 
vigorous and full of fruit with a fleshy and dense texture. Wine very rich, which will be the perfect 
culmination of a meal. Ideal for cheeses, liver and chocolate desserts.




