
Karta Win



HISzPAnIA 

WINO DOMU

PÓŁWYTRAWNE

Marques De Fuertigo White Semi-Dry
D.O. La Mancha - hiszpania 

75 cl  45 zł
Bukiet z orzeźwiającymi nutami jabłka, gruszki oraz melona. lekkie, przyjemnie 

świeże, białe, półwytrawne wino rekomendowane jako aperitif, do przystawek, maka-
ronów, wędzonych serów, pasztetów i owoców morza.

Marques De Fuertigo Red Semi-Dry 
D.O. La Mancha - hiszpania 

75 cl  45 zł
Głęboko rubinowa barwa. nos z owocami przywołującymi wspomnienie gorącego 

hiszpańskiego lata. wino eleganckie, dobrze zbudowane, które pasuje do większości 
potraw.

FrAncJA

WINO DOMU

WYTRAWNE

Arnaud de Villeneuve Blanc
Vin De pays Des cOtes cataLanes i.G.p. - Francja

15 cl  9 zł    50 cl  35 zł
wino z aromatem egzotycznych owoców, z wyraźnie zaznaczonym ananasem.  

w smaku rześkie, dobrze wyważone. Szczególnie polecane do grillowanych ryb i sałatek. 
kompozycja: Ugni Blanc, colombard.

Arnaud de Villeneuve Rouge
Vin De pays Des cOtes cataLanes i.G.p.  - Francja

15 cl  9 zł    50 cl  35 zł
Intensywna, ciemnoczerwona barwa. Bardzo przyjemne owocowe aromaty. wino 

szczególnie polecane do serów i grillowanego mięsa.  
kompozycja: tannat, merlot. 



MUSUJĄCE

wŁocHY

PÓŁWYTRAWNE

Riondo Collezione, Prosecco
DeLLe Venezie D.O.c. - WłOchy

75 cl  65 zł
Przywołuje wspomnienie słodkiego, soczystego jabłka, gruszki oraz kwiatu akacji. w 
smaku bliżej wina półwytrawnego aniżeli półsłodkiego (cukier resztkowy: 14g/l). re-
welacyjne jako aperitif, do włoskiej szynki, przekąsek czy owoców. na każdą okazję. 

Szczep: Glera.

 mAŁA buTElkA

Prosecco Extra Dry
treVisO D.O.c. VaL D’Oca - WłOchy

20 cl  25 zł
wino musujące wyprodukowane metodą charmat o pojemności 200 ml. elegancki 

kwiatowy bukiet, rewelacyjne „bąbelki”. Doskonałe jako aperitif, do owoców morza, 
ryby. Doskonale sprawdza się w plenerze (zakrętka). 

Szczep: Glera.

FrAncJA

PÓŁWYTRAWNE

Jean Remi Demi-Sec 
iVOry LabeL Vin MOusseux - Francja 

75 cl  40 zł
Półwytrawne wino musujące o bogatej owocowej nucie. Świetne jako aperitif oraz do 

delikatnych dań i deserów. Podawać schłodzone w temperaturze 6oc.



wŁocHY

 WYTRAWNE

Casa Lunardi, Pinot Grigio 
i.G.t. DeLLe Venezie - WłOchy

75 cl  60 zł
Aromaty owoców tropikalnych takich jak mango, kiwi z kuszącymi nutami kwiatów 

(akacja, wiciokrzew, pomarańcza). Umiarkowana kwasowość. wino idealne do jarzy-
nowych zup, sałat, przekąsek czy grillowanego białego mięsa. Szczep: Pinot Grigio. 

Primitivo Pruneo
saLentO i.G.p. - WłOchy

75 cl  65 zł
wino z prowincji taranto położonej w regionie Puglia. Dojrzewa w tradycyjnym 

dębie przez 6 miesięcy. rubinowa barwa z fioletowymi refleksami. Aromat intensyw-
ny, owocowy z nutami suszonej śliwki i wiśni. Pełne ciała, delikatne, wyważone wino. 
Idealne do pikantnych dań głównych, czerwonego mięsa, dziczyzny, dojrzałych serów. 

Szczep: 100% Primitivo.

cHIle

WYTRAWNE

Nativa Sauvignon Blanc  
D.O. VaLLey centraL - chiLe

75 cl  60 zł
wino o charakterystycznej jasno-słomkowej barwie  z kwiatowo-mineralnymi aroma-
tami. Świetne wino ze świeżymi owocami cytrusowymi, melonem, zielonym liściem 
pomidora i morelą. w ustach początkowo wyraźne i żywe z czasem staje się pełne  
i soczyste. Pozostawia bardzo długie i trwałe zakończenie. znakomicie pasuje do 

owoców morza (szczególnie ostryg i krewetek), ryb, sałatek  
i białego mięsa. Świetne jako aperitif. Szczep: 100% Sauvignon Blanc.

Nativa Cabernt Sauvignon  
VaLLey centraL - chiLe

75 cl  60 zł
Góry Andy, ze szczytami 7000 m, otaczają odosobnione doliny, gdzie najwyższej jako-
ści cabernet Sauvignon otrzymuje jasnorubinowy kolor z intensywnymi aromatami 

czerwonych i czarnych owoców. wiśnie, jeżyny i śliwki mieszają się z delikatnymi 
niuansami przypraw. znakomite wino, o dobrej strukturze i delikatnych taninach. 
oddaje przyjemną równowagę owocowości i dębu wraz z długim zakończeniem. 

Polecane do serów, steków, pieczeni, makaronów, zapiekanek i potrawek. 
Szczep: 100% cabernet Sauvignon.



HISzPAnIA

WYTRAWNE

Nominum Blanco Dry 
La Mancha D.O. - hiszpania 

75 cl  50 zł
Delikatnie wytrawne białe wino z serca gorącej Hiszpanii. Pełne słońca, o wspaniałej 
sile i temperamencie. Doskonałe jako aperitif, jak również polecane do delikatnych 

potraw z białego mięsa oraz owoców morza. Szczep: Viura.

Nominum Tinto Dry 
La Mancha D.O. - hiszpania 

75 cl  50 zł
Delikatnie wytrawne czerwone wino z serca gorącej Hiszpanii. Pełne słońca, o wspa-
niałej sile i temperamencie. Doskonałe jako aperitif, jak również polecane do delikat-

nych potraw z czerwonego mięsa oraz serów. Szczepy: tempranillo/Garnacha

Hazana, Blanco 
riOja D.O.c., FerMentaDO barrica - hiszpania 

75 cl  65 zł
znakomity przykład zachowania równowagi pomiędzy nowoczesnym trendem dąże-
nia do dominacji owocowości w winie a utrzymaniem typowej osobowości regionu-

rioja. Bogate, złożone aromaty owoców cytrusowych z dominującą mandarynką oraz 
niuansem dębu, pochodzącym z fermentacji we francuskiej beczce. 

kompozycja: 80% Viura, 10% Garnacha Blanca, 10% malvasia riojana.
wIno BIAŁe ze 100 letnIcH krzewów

Las Colinas Del Ebro - Garnatxa Blanca
terra aLta D.O. - hiszpania 

75 cl  65 zł
wino wyprodukowane ze 100 letnich winorośli z regionu terra Alta. Dojrzewa  

2 miesiące we francuskim dębie. Barwa lekkosłomkowa, nos z aromatem melona, 
minerałów i wiosennych kwiatów. Żywe i odświeżające w ustach. Polecane do sałatek  

i potraw z rybami. Szczep: 100% Garnacha Blanca.

Hazana, Cosecha
riOja D.O.c. - hiszpania 

75 cl  65 zł
Hazana w języku hiszpańskim to znane wyczyny hiszpańskich literackich bohaterów, 

takich jak rodrigo Diaz de Vivar, którego liczne hazanas w walce z niewiernymi mau-
rami opisuje poemat o cydzie („cantar del mio cid”). nos ze zdecydowanym tostem i 

wanilią. w ustach owocowa słodycz i świetna struktura. Szczep: 100% tempranillo.



HISzPAnIA

WINA ESKLUZYWNE
WYTRAWNE

Marques De Murrieta, Reserva Blanco Finca Ygay
capeLLania, riOja reserVa D.O.c. - hiszpania

75 cl  210 zł
„wino z 60-letnich krzewów o niskiej wydajności, które spędziło 15-17 miesięcy w 
nowymfrancuskim dębie. Aromaty tostu, przypraw do pieczenia, migdałów, toffi  

i melona wprowadzają do bogatego, pikantnego, o delikatnej strukturze I dobrej kwa-
sowości wina. Dobry potencjał starzenia pozwoli pić je najprawdopodobniej do 2021 

roku” – robert Parker. Szczep: 100% Viura. 

Marques De Murrieta, Reserva Finca Ygay
riOja reserVa D.O.c. - hiszpania

75 cl  190 zł
reserva w klasycznym hiszpańskim stylu z posiadłości Ygay w rioja Alta, znajdującej 
się 420-500 m nad poziomem morza. Dojrzewa 20 miesiący w 225 l amerykańskich 

dębowych beczkach, z czego co najmniej 8 miesięcy w nowym dębie oraz dodatkowo 
minimum 12 miesięcy w butelce.  kuszące bogactwo aromatów dojrzałych ciemnych 

owoców z nutą dębu. Polecane do czerwonego mięsa jak również grillowanej ryby 
oraz dań w bogatych sosach. 

Blend: 89% tempranillo, 2% Garnacha, 5% mazuelo, 4% Graciano.

HISzPAnIA

PÓŁsŁodkiE

Conde De Aliente Semi Dulce Blanco
La Mancha D.O. - hiszpania 

75 cl  50 zł
to aromatyczne białe półsłodkie wino powstałe z gron szczepu Airén zachwyca na 
podniebieniu nutami tropikalnych owoców, takich jak banany i ananasy. niezwykle 

łagodne, czyste i wyraźne. Idealnie smakuje samo w sobie ale również pasuje do owo-
ców morza, deserów oraz ciast. Podawać schłodzone do 6-8°c. Szczep: Airen

Conde De Aliente Semi Dulce Tinto
La Mancha D.O. - hiszpania 

75 cl  50 zł
Dobrze zbudowane i pełne czerwone półsłodkie wino wyprodukowane w idealnie 

dojrzałych gron szczepu Bobal. charakteryzuje się rubinową barwą oraz owocowym 
bukietem z wyczuwalną na podniebieniu nuta czarnych jagód. Idealnie smakuje po-

dane w temperaturze 15-17°c w akompaniamencie deserów i słodyczy.



HISzPAnIA

PÓŁWYTRAWNE

Marques De Fuertigo Rose Semi-Dry 
D.O. La Mancha - hiszpania 

75 cl  50 zł
Subtelnie łososiowa barwa. w smaku kuszące z truskawką i maliną. Doskonałe jako 

aperitif oraz do deserów, przekąsek, makaronów i białego mięsa.

ArGentYnA

WYTRAWNE- WiNo do sTEkÓW

Bodega Norton Colleccion Malbec 
MenDOza - arGentyna

75 cl  70 zł
kwiatowe i owocowe aromaty żurawiny, dojrzałych wiśni z nutami lukrecji i gruszki. 

wino krągłe o delikatnych taninach. Długie zakończenie pozostawiające posmak 
dojrzałych owoców oraz przypraw. Szczep: 100% malbec.

nowA zelAnDIA

WYTRAWNE

Silverlake, Sauvignon Blanc
neW zeaLanD

75 cl  80 zł
wyróżniające się Sauvignon Blanc wybuchające aromatem dojrzałej marakui, limonki 

z charakterystycznymi nutami egzotycznych ziół. Aromat agrestu i świeżej trawy.w 
smaku wyjątkowo świeże i delikatne z intensywnym i długim zakończeniem. Polecane 

jako aperitif oraz do owoców morza, sałat, białych mięs i grillowanych ryb. Szczep: 
Sauvignon Blanc.

WYTRAWNE

Villa Maria Private Bin, Lighter Rose
MarLbOrOuGh – nOWa zeLanDia

75 cl  80 zł
różowe wytrawne wino z nowej zelandii o obniżonej zawartości alkoholu (9,0%). 

nos z żurawiną i truskawką. w ustach delikatnie wyważone, łagodne, świeże. znako-
mite jako aperitif, do sałatek oraz owoców morza. 

kompozycja: merlot, Arneis, Pinot noir.
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