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Vina San Juan Blanco
 Hiszpania, DO La Mancha   białe, wytrawne    Chardonnay, Verdejo, Viura  

Świeże i owocowe wino z delikatnymi nutami masła. Ta mieszanka szczepów ma 
cytrynowy kolor z zielonkawymi refleksami, łączy nuty jabłka, brzoskwini,  
tropikalnych owoców i mineralności.
Fresh, fruit-forward white wine with delicate buttery notes. This blend 
of citrus hue with touches of green exhibits notes of apple, peach, tropical 
fruit, and minerals. 

Sangria – Love it!!!
 Hiszpania 

Wino białe lub czerwone, rum, świeże owoce, syrop owocowy, lód. 
White or red wine, rum, fresh fruits, fruit syrup, ice.

 150 ML            17 zł
 750 ML            80 zł

 1000 ML            85 zł

Vina San Juan Tinto 
 Hiszpania, DO La Mancha   czerwone, wytrawne    Merlot, Syrah, Tempranillo  

Vina San Juan ma jasnoczerwony kolor. Jest złożone  
na podniebieniu z odrobiną pieprzu, mokki i przypraw. 
It is light red in colour and has an opulent bouquet. Complex on the palate,  
with a hint of pepper, mocha, and spices.  

 150 ML            17 zł
 750 ML            80 zł

Kumala Reserve Pinotage
 RPA   czerwone, wytrawne    Pinotage

W zapachu wyczuwalne śliwki i ciemnoczerwone owoce. Intensywne  
i bogate w ustach, uzupełnione jedwabistą taniną i słodką nutą na finiszu.
Noticeable plum and dark red fruit notes on the nose. Intense and rich 
on the palate, complemented by silky tannins and a sweet note on the 
finish.

 150 ML            17 zł
 750 ML            80 zł

 W I N A  D O M U  

Kumala Reserve Chenin Blanc
 RPA   białe, półwytrawne    Chenin Blanc

Białe półwytrawne wino, które pięknie łączy bujny smak dojrzałego  
melona i pieczonej gruszki z orzeźwiającą kwasowością zielonego jabłka. 
It beautifully combines the lush flavour of ripe melon and roasted  
pear with the refreshing acidity of green apple.

 150 ML            17 zł
 750 ML            80 zł



 W I N A  B I A Ł E  
Vinho Verde Alianca

 Portugalia   białe, półwytrawne   Azal, Paderna, Trajadura, Loureiro  

Portugalski termin vinho verde oznacza zielone wino. Nazwa jest nawiązaniem  
do młodości i świeżości tego trunku. W ustach pozostawia orzeźwiającą  
cytrusową kwasowość z delikatnym słodkim zakończeniem.
The Portuguese term vinho verde means green wine, a reference to its youth  
and freshness. The wine leaves a refreshing citrus acidity in the mouth with a delicate 
sweet finish.

 150 ML            19 zł
 750 ML            90 zł

Kressmann Monopole Blanc Sauvignon Blanc
 Francja, Bordeaux   białe, wytrawne   Sauvignon Blanc 

Doskonale zrównoważone wino o pięknym, jasnożółtym kolorze z zielonkawymi  
refleksami. W jego świeżym bukiecie wyczuwalne są dojrzałe owoce egzotyczne  
i cytrusy.  
Perfectly balanced wine, with a beautiful light yellow colour with greenish tingles.  
Its fresh bouquet displays ripe exotic fruit and citrus aromas. 

 150 ML            19 zł
 750 ML            90 zł

Ernst Ludwig Riesling 
 Niemcy, Rheingau    białe, półwytrawne   Riesling 

To elegancki riesling o bladożółtej, mieniącej się refleksami barwie. W ustach pojawia  
się idealna równowaga słodyczy i kwasowości. 
It is an elegant Riesling with a pale yellow colour, glistening with light reflections.  
It offers a perfect balance of sweetness and acidity on the palate.  

 150 ML            19 zł
 750 ML            90 zł

Nuviana Chardonnay
 Hiszpania,  Kastylia-La Mancha    białe, wytrawne   Chardonnay

Wino o słomkowym kolorze ze złotą iskrą i intensywnych owocowych aromatach  
z nutami brzoskwiń. Jest młode i świeże, a w palecie – dobrze zbudowane,  
o wyraźnym charakterze owoców egzotycznych.
A straw-coloured wine with a golden spark, showing intense fruity aromas along with peach notes.  
It is young and fresh, with ample texture and distinctive exotic fruit characteristics.

 150 ML            19 zł
 750 ML           90 zł

Pinot Grigio La Di Motte
 Włochy, Veneto   białe, wytrawne    Pinot Grigio

Wśród aromatów owocowych pojawiają się brzoskwinia, jabłko i melon,  
a obok nich miód i kwiatowe nuty.  
Its fruity aromas include peach, apple, and melon, accompanied by honey 
and floral notes.

 150 ML                 21 zł
 750 ML            100 zł

Yealands Landmade Sauvignon Blanc
 Nowa Zelandia, Marlborough   białe, wytrawne    Sauvignon Blanc  

Wyczuwalne naturalne aromaty tymianku, pokrzywy, porzeczki i mineralnych nut,  
a na podniebieniu – zioła i agrest z delikatnym słonym posmakiem.   
Based on this grape variety exhibits natural aromas of thyme, nettle, currant,  
and minerals, with herbs and gooseberry on the palate, followed by a delicate 
salty aftertaste. 

 150 ML            33 zł
 750 ML       140 zł



 W I N A  C Z E R W O N E  

Primitivo Marchesi Del Salento
 Włochy, IGT   czerwone, wytrawne   Primitivo 

To wyśmienite włoskie wino ma wyjątkowo intensywną barwę. Jest dobrze 
zbalansowane, a w jego smaku i aromacie można wyczuć delikatne nuty 
przypraw i świeżej żurawiny.   
This delicious ltalian wine has a remarkably intense color. lt is well balanced 
and its taste and aroma include delicate notes of spices and fresh cranberry.  

 150 ML            19 zł
 750 ML            90 zł

Chianti Leccioni 
 Włochy, DOCG Chianti   czerwone, wytrawne   Sangiovese 

Leccioni to okrągłe, aksamitne wino, z bukietem o aromacie granatu, malin, wiśni  
i fiołków, dopełnionych przez ostre nuty pieprzu i goździków i delikatną herbacianą 
woń.
Leccioni is a rounded, velvety wine, with a bouquet of pomegranate, raspberry, 
cherry, and violet aromas, completed with spicy notes of pepper and cloves, 
and a delicate tea scent.

 150 ML            19 zł
 750 ML            90 zł

Cacadu Ridge Cabernet Sauvignon Shiraz
 Australia, South Eastern    czerwone, wytrawne    Cabernet Sauvignon Shiraz 

Smak tego wina to podróż od słodyczy malin i śliwek, przez subtelną cierpkość tanin,  
lekko wyczuwalny dąb, aż po świeży finisz. 
The taste of this wine will take you on a journey from the sweetness of raspberries  
and plums, through the subtle astringency of tannins and light oak, to a fresh finish. 

 150 ML            19 zł
 750 ML            90 zł

Valpolicella Classico Monte Baldon
 Włochy    czerwone, wytrawne   Corvina, Rondinella, Corvinone  

Bogate i pełne wino, wśród aromatów: konfitury z leśnych owoców, likier 
wiśniowy, elegancki tytoń i gorzka czekolada.    
Full-bodied, rich wine with aromas of forest fruit jam, cherry liqueur, elegant 
tobacco, and dark chocolate.

 150 ML                 21 zł
 750 ML            100 zł

Cocoon Zinfandel
 USA, Lodi Kalifornia   czerwone, wytrawne   Zinfandel

Cocoon ma głęboki czerwony kolor i lekko korzenny, pełny jeżyn, malin i śliwek 
smak o delikatnym finiszu.  
Cocoon has a deep red colour and a slightly spicy, full-bodied plum, blackberry 
and raspberry flavour with a delicate finish. 

 150 ML            21 zł
 750 ML        100 zł

Caliterra Carmenere Reserva
 Chile, Colchagua   czerwone, wytrawne    Carmenere  

Dobrze zbalansowane, bogate i okrągłe. Wyczuwalne aromaty dojrzałych śliwek, 
lukrecji, białego i czarnego pieprzu, które łączą się z nutami czekolady i tostów.  

A well-balanced, rich, and round wine, exhibiting scents of ripe plums, liquorice,  
and pepper, combined with chocolaty and toasty notes.

 150 ML            21 zł
 750 ML        100 zł



 150 ML            17 zł
 500 ML            75 zł

 W I N A  D E S E R O W E  

 W I N A  M U S U J Ą C E  

Tokaji Furmint
 Węgry, Tokaj   białe, półsłodkie    Furmint

Doskonałe uzupełnienie serów, ciast i deserów. Można również pić samodzielnie
jako wino deserowe.
Semi-sweet and well balanced wine with a solid fundament of acidity. A perfect
complement for cheese, cake, and desserts. lt is also possible to drink it on its own
as a dessert wine.

 150 ML            19 zł
 750 ML            90 zł

Prosecco DOC Villa Delle Camelie
 Włochy, Veneto   musujące, półwytrawne    Glera

Ma jasny, słomkowy kolor, a jego bukiet jest pełen aromatów miodu, kwiatów i jabłek.  
W smaku jest delikatne i odpowiednio zbalansowane.
A wonderful pale straw colour, and its bouquet exhibits aromas of honey,  
flowers and apples. 

 150 ML            17 zł
 750 ML            95 zł

Codorniu Zero Alcohol 
 Hiszpania   białe, wytrawne       Airen    

Bezalkoholowe wino. Ma delikatne bąbelki i błyszczący, jasnożółty kolor, słodki aromat 
owoców tropikalnych, jabłek i delikatnych białych kwiatów.
A non-alcoholic wine. It has fine bubbles and a shiny, light yellow colour, with a sweet 
aroma of tropical fruits, apples, and delicate white flowers.

 150 ML            17 zł
 750 ML            75 zł

Porto Croft Tawny
 Portugalia, Douro   czerwone, słodkie    Tinta Barroca, Touriga Franca, Touriga Nacional

Doskonałe portugalskie wino. Ujmuje głębokim rubinowym kolorem oraz intensywnym  
smakiem i aromatem czerwonych owoców. 
A great Portugal wine. lt enchants with its deep ruby color as well as an intense taste  
and aroma of red fruits. 

Nipozzano Riserva
 ltaly, DOCG Chianti Rufina   czerwone, wytrawne   Sangiovese 

Aromat toskańskich kwiatów i owocowe nuty malin, jeżyn i jagód, dopełnione lekko 
wędzoną wonią herbaty, gałki muszkatołowej i kawy. 
The aroma of Tuscan flowers and fruity notes of raspberries, blackberries and 
blueberries, complemented with a slightly smoked hints of tea, nutmeg, and coffee. 

Vina Pomal Reserva Tempranillo
 Hiszpania, DO Rioja   czerwone, wytrawne   Tempranillo 

 Wino o wiśniowym kolorze z rubinowym odcieniem. W tym winie wyczuwa się aromaty 
czerwonych owoców z nutami kwiatów, słodkiej wanilii i palonej kawy.
This ruby-red wine shows off red fruit aromas, with notes of flowers, sweet vanilla 
and roasted coffee.

 750 ML         210 zł

 750 ML         220 zł



 S Z A M P A N Y  

Dom Pérignon Vintage 2010
 Francja   białe, wytrawne      Chardonnay i Pinot Noir 

Wino rocznika 2010 – jednego z najlepszych z ubiegłej dekady. Zaskakuje swoją pełnią uzyskaną  
podczas 7-letniego dojrzewania. Charakteryzuje się nutami tropikalnymi połączonymi z białymi  
kwiatami i mandarynką. 
2010 vintage wine – one of the best from the last decade. It surprises with its fullness obtained during  
the 7-year-old maturation. It is characterized by tropical notes combined with white flowers and mandarin.

 750 ML     1100 zł

Moët & Chandon Ice Impérial
 Francja   białe, półsłodkie      Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay   

Półsłodki, owocowy i intensywny, łączy mocne owocowe smaki tropikalnych owoców mango i guawy, 
hojność owoców pestkowych, takich jak nektaryna, oraz oryginalną nutę malin i agrestu.
Semi-sweet, fruity and intense, it combines the strong fruity flavors of tropical mangoes and guavas, the 
generosity of stone fruits such as nectarine, and the original hints of raspberries and gooseberries.

 150 ML              49 zł
 750 ML         340 zł

Moët & Chandon Brut Impérial
 Francja   białe, wytrawne      Pinot Noir, Chardonnay oraz Pinot Meunier

Cechują go delikatnie musujące bąbelki i orzeźwiający smak, który zapewnia intensywna 
owocowość jabłka, brzoskwini oraz aromaty cytrusów. 
It is characterized by delicately sparkling bubbles and a refreshing taste, which ensures the intense 
fruitiness of apple, peach and citrus aromas. 

 750 ML          340 zł

Moët & Chandon Rosé Impérial
 Francja   różowe, wytrawne      Pinot Noir, Pinot Meunier oraz Chardonnay 

Wytrawny, o owocowym smaku z dominującym aromatem poziomek. Idealny do prostych potraw,  
ale zarazem o intensywnym zapachu, smaku i kolorze.
Dry, with a fruity flavor with a predominant aroma of wild strawberries. Perfect  
for simple dishes, but at the same time with an intense smell, taste and color.

 750 ML          360 zł

Perrier-Jouet Grand Brut
 Francja   białe, wytrawne      Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay

Odświeżające, eleganckie i dobrze zbalansowane wino. Intensywne i wszechstronne.  
Barwa: złoto o pięknym odcieniu. 
Refreshing, elegant and well balanced wine. lntense and versatile. Color gold  
with a beautiful shade. 

 750 ML        420 zł

G. H. Mumm Cordon Rouge
 Francja   białe, wytrawne      Pinot Noir, Pinot Meniuer, Chardonnay

Ekskluzywny szampan typu brut o intensywnym, aromatycznym i owocowym bukiecie.  
Zapach/smak: aromat limonki i grejpfruta, połączony z bogactwem świeżych owoców, takich  
jak białe brzoskwinie i jabłka, uzupełnione nutami wanilii, karmelu i orzecha.   
Exclusive brut champagne with an intense, aromatic and fruity bouquet.  
Scent/Taste: The aroma of li me and grapefruit, combined with the richness of fresh fruit such as white 
peaches and apples, complemented by notes of vaniIla, caramel and walnut.  

 750 ML        390 zł



DOBRY WYBÓR WINA DO KAŻDEGO POSIŁKU


