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Wina  na  kieliszki
Blanco 
Macabeo

1 L. 0,5 L.
45,00 zł 25,00 zł 10,00 zł

białe | wytrawne | Hiszpania

Wino białe wytrawne. Przejrzysty, bladożółty kolor zielonkawymi odcieniami. Przyjemny bukiet 
białych owoców z nutą dzikich kwiatów. Okrągły, świeży smak z owocowymi aromatami, 
zwłaszcza bananów i ananasów. Wino orzeźwiające, przyjemne do picia w letnie dni.

White dry wine. Clear pale yellow in color with green stripes. Pleasing flavour of white fruits, 
wild flowers. Round and fresh taste with fruity flavorants especially bananas, pineapples. 
Refreshing wine perfect for summertime.

Tinto 
Tempranillo

1 L. 0,5 L.
45,00 zł 25,00 zł 10,00 zł

czerwone | wytrawne | Hiszpania

Wino czerwone wytrawne. Intensywny rubinowy kolor z fioletowymi odcieniami. Wyraźny 
aromat czerwonych owoców takich jak czereśnie, jeżyny. Smak zrównoważony, złożony 
z przyjemną owocową końcówką.

Red dry wine, Intense ruby color with purple stripes. Stron flavorant of red fruits such  
as cherries, berries, blackberries. Equalized taste with a pleasing fruity finish.

Chateau 
Vartely 
Traminer 69,00 zł 15,00 zł
białe | wytrawne | Mołdawia

Białe wytrawne wino z zielonkawymi refleksami, 
wytworzone ze szczepu Traminer, z regionu PGI Codru.  
Na podniebieniu wyczuwalny aromat płatków róży, w smaku 
delikatne o umiarkowanej kwasowości. Wszystkie te 
połączenia sprawiają, że wino jest niezwykle wyjątkowe.

Dry white wine with greenish hues, produced from a strain 
of Traminer, the region PGI Codru. On the palate perceptible 
aroma of rose petals, delicate taste with moderate acidity. 
All these connections make the wine is extremely unique.
.

Chateau 
Vartely 
Pinot Noir 69,00 zł 15,00 zł

czerwone | wytrawne | Mołdawia

Czerwone wytrawne wino, wytworzone ze szczepu Pinot 
Noir, z regionu PGI Valul lui Traian. Wino jest niezwykłe 
dzięki rubinowej barwie, obleczone we wspaniały owocowy 
bukiet i delikatny aromat. W smaku pełne, harmonijne 
z długotrwałym finiszem.

Dry red wine made from Pinot Noir, in the region PGI Valul 
lui Traian. The wine is remarkable thanks to the ruby color, 
clothed in a wonderful fruity bouquet and delicate aroma. 
The taste is full, harmonious with a long finish.
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Adesso 
Chardonnay 74,00 zł 16,00 zł

białe | wytrawne | Włochy

Wino białe, wytrawne, pochodzące z moranicznych wzgórz 
Wenecji Euganejskiej IGT. To zmysłowe Chardonnay jest 
bogate na podniebieniu, jednocześnie nieoczywiste, 
z tropikalną  nutą i fantastycznie długą końcówką.  
Dobrze zrównoważone i zachwycające.

This voluptuous Chardonnay is rich and expressive yet 
smooth and approachable. Dancing with tropical flavours, 
creamy with a long lasting finish.

Adesso 
Merlot 74,00 zł 16,00 zł

czerwone | wytrawne | Włochy

Wino czerwone, wytrawne, pochodzące z moranicznych 
wzgórz Wenecji Euganejskiej IGT. To eleganckie Merlot  
jest delikatne w smaku, dobrze zbalansowane.  
Wyśle ono Twoje kubki smakowe do stanu euforii. 

This elegant wine from moranic hills of Veneto is smooth 
on the palette, well balanced, with crisp acidity and  
a velvety texture. It will send your taste buds into a state  
of euphoria.

Prosecco  
Da Luca 79,00 zł 15,00 zł

białe | wytrawne musujące | Włochy

Wino musujące o jasno-słomkowej barwie z zielonymi 
refleksami i musowaniem drobnymi bąbelkami. W nosie 
wyczuwalne czerwone jabłka wraz z ciekawym aromatem 
sorbetu cytrynowego z lekko pikantną nutą nasion 
kopru. Wino w smaku orzeźwiające ze zbalansowaną 
kwasowością z wyraźnymi nutami jabłka, gruszki 
i soczystej cytryny. Czysty i ostry finisz.

Sparkling wine with a light straw color with green hues and 
fine effervescence bubbles. In the nose felt red apples with 
interesting flavors of lemon sorbet with a slightly spicy 
hint of fennel seed. Wine tasting with refreshing acidity 
balanced with distinct notes of apples, pears and juicy 
lemon. Clean and crisp finish.
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Wina  musujące  
i szampany   

Villa Del Vento 
Grasparossa 
Lambrusco 59,00 zł

czerwone | słodkie | Włochy

Wino czerwone słodkie musujące. Intensywny rubinowy 
kolor z odcieniami fioletu. Przenikliwie owocowy złożony 
aromat winogron. W smaku okrągłe, harmonijne 
i owocowe z przyjemną słodką końcówką.

Red sweet bubbly wine with intense ruby colo rand purple 
stripes. Intensive fruity and complex grape aroma. Round 
in taste, full of harmony fruity with a pleasant fresh finish.

Delapierre 
Tradicion 
Seco Cava 69,00 zł

białe | półwytrawne | Hiszpania

Wino białe półwytrawne musujące. Słomkowo-żółty 
kolor. Aromaty cytrusów i jabłek z akcentem gumy do 
żucia. W ustach kremowe, świeże, ładnie zbudowane, 
z posmakiem grapefruita.

White semi dry sparking wine. Yellowish color. Flavorants 
of citrus, apples with a bit of bubble gum and grapefruit. 
Creamy, fresh and pleasing In taste.

Moet & Chandon 
Brut Imperial 
Champagne 390,00 zł

białe | wytrawne | Francja

Szampan wytrawny o jasnej, żywej barwie z zielonkawymi 
refleksami.  W smaku rześki, świetnie zrównoważony 
z owocowymi nutami. Przyjemne wrażenia smakowe 
i zapachowe pogłębia długotrwałe musowanie delikatnymi 
bąbelkami.

Champagne with a bright, lively color with greenish 
reflection. The taste is fresh, well-balanced with fruit 
notes. Pleasant mouthfeel and smell worse long-term 
delicate effervescence bubbles. 
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Moet & Chandon 
Rose Imperial 
Champagne 420,00 zł

białe | wytrawne | Francja

Znakomita, różowa wersja ekskluzywnego szampana 
produkowanego przez firmę Moet& Chandon. Szampan 
wytrawny, powstały w oparciu o trzy główne szczepy 
winogron, z czego dominującym jest Pinot Noir. Aromat 
uwodzi dzięki czerwonej pomarańczy, truskawek i wiśni. 
Na podniebieniu staje się gładki, aksamitny, z nutami 
słodkiej mandarynki i czerwonych owoców jagodowych, 
które wyczuwalne są także na finiszu, otulone w nuty ziół.

Excellent, pink version of the exclusive champagne 
produced by Moet & Chandon. Dry, is a blend of the three 
wine varieties, with an emphasis on Pinot Noir, embodying 
a fruity and daring character. Rosè with shades of copper, 
good intensity. This Champagne displays lively, expressive, 
aromas dominated by the scent of wild strawberries. It is 
full-bodied, with zestful, assertive fruitiness.

Moet & Chandon 
Dom Perignon 1 200,00 zł

białe | wytrawne | Francja

Szampan rocznikowy, produkowany jedynie w latach 
wyjątkowego urodzaju. Toasty wznoszone tymi 
szampanami uświetniają przyjęcia koronacyjne, oficjalne 
bankiety i uroczystości wręczania nagród Nobla.

Dom Pérignon is vintage champagne, it is produced only 
in the best year. Toasts with this Champagne honour 
coronation parties, official banquettes and ceremonies  
of the Noble prize presentation.

Wina białe    
Whistling Duck 
Sauvignon 
Blanc Semillon 59,00 zł
białe | wytrawne | Australia

Wino białe wytrawne. Blady żółty kolor. Zdecydowane 
aromaty agrestu, liczi, trawy, siana. W ustach bardzo 
owocowe – melon i marakuja, dobra kwasowość, nieco 
pikantne na finiszu.

White dry wine. Pale yellow color. Flavorant of goosberries, 
lichi, grass and  hay. The taste is very fruity – melon and 
passionflower, good degree of acidity, a bit spicy on the finish.

L’Escargot 
Sauvignon 
Blanc 69,00 zł
białe | wytrawne | Francja

Wino białe wytrawne. Jasny żółty kolor z zielonymi 
refleksami .Orzeźwiający zapach cytrusów – różowego 
grapefruita, pomelo, skórki cytryny i świeżo skoszonej 
trawy W ustach limonka, cytryna i grejpfrut z pikantną, 
mineralna nutą. Wino wyraziste i eleganckie, intensywne, 
dobrze zrównoważone, z orzeźwiającym zakończeniem.

White dry wine. Light yellow color with greek stripes. 
Fresh smell of citrus- Pink grapefruit, pomelo, lemon skin 
and freshly mowed grass. You can taste lime, lemon and 
grapefruit with spicy mineral accent. Strong, elegant and 
intensive wine, well balanced with a refreshing finish.
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Finca Beltran 
Chenin Blanc 
Chardonnay 69,00 zł

białe | wytrawne | Argentyna

Wino wytrawne o słomkowej barwie z odcieniem bladego 
złota oraz intensywnych aromatach owoców tropikalnych, 
cytrusów z subtelną nutą ananasa. W smaku świeże, 
o przyjemnej kwasowości i delikatnej owocowości oraz 
lekko mineralnym finiszu.

Dry wine with a straw-colored with a tinge of pale gold and 
the intense aromas of tropical fruit, citrus with a subtle hint 
of pineapple. The taste is fresh, with a pleasant acidity and 
delicate fruity and slightly mineral finish.

Luna Pinot 
Grigio delle 
Venezie IGT 69,00 zł

białe | wytrawne | Włochy

Wino białe wytrawne. Kolor słomkowożółty. Aromat 
cytrusów i gorzkich migdałów. W smaku pełne życia, 
harmonijne, z łagodną kwasowością i długim finiszem, 
świeże owoce cytrusowe z nutą pigwy i drożdży.

White dry wine. A beautiful, vibrant and lively colour.  
A pleasant, balanced, harmonious and fruity, dry wine of 
good structure. Light, crisp and well balanced on the palate, 
with delicate floral notes and hints of pear, green apple and 
apricot. Neither too dry, or too sweet. Good acidity.

Il Pumo 
Sauvignon 
Malvasia 69,00 zł
białe | wytrawne | Włochy

Wino białe wytrawne. Słomkowo-żółty kolor ze złotymi 
refleksami. Intensywny, trwały aromat z nutami dojrzałych 
brzoskwiń, marakui z nutą mandarynki. Wino orzeźwiające 
w smaku, dobrze zbalansowane. Smak lekki i świeży, 
owocowy, lekko mineralny, dobra kwasowość. Bardzo dobry 
stosunek ceny do jakości. Najlepsze do spożycia do 2 lat.

White dry wine. Straw color with yellow stripes. Intense 
flavorant of riped peaches, passionfruit with tastes of 
tangerine. Refreshing in taste, well balanced. Light fresh 
taste, fruity, mineral, good level of acidity, very good ratio 
of quality and price. Best to drink for two years after 
production.
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Echeverria 
Classic 
Collection 
Unwooded 
Chardonnay 89,00 zł

białe | wytrawne | Chile

Wino białe wytrawne. Błyszczący jasnożółty kolor. Aromat 
intensywny, zdominowany przez bukiety białych owoców 
– zwłaszcza dojrzałych bananów,brzoskwiń i ananasów 
z nutami pigwy i melona. Smak świetnie zrównoważony, 
okrągły, przyjemnie orzeźwiający z długą owocową końcówką.

Fresh and juicy, this delicate unoaked Chardonnay 
expresses aromas of pineapple, ripe melon and peach 
combined with citrus notes. The palate is skilly and vibrant 
with a long and mouthwatering finisz. Pairs well with fish, 
chicken and creamy pasta dishes.

Loosen Bros 
Dr L Riesling 89,00 zł

białe | wytrawne | Niemcy

Białe półwytrawne. Krystalicznie czysty bladożółty cytrynowy 
kolor. W nosie lekko słodki zapach limonki, świeżego melona, 
odrobina kokosa. W smaku wyczuwalna brzoskwinia, cytrusy 
i jabłka Granny Smith, delikatna ziołowa nuta, miodowe 
niuanse. Wino przyjemne, harmonijne, z długim finiszem. 
Wysoka jakość każdego rocznika.

White semi dry wine. Crystal clear pale yellow/lemon color.  
A bit of sweet smell of lime, fresh melon, coconut. Flavorant 
of peach, citrus, apples Granny smith, delicate herbal 
essence, honey. Pleasant, full of harmony with a long 
lasting finish high quality of every volume.

Bouchard 
Chardonnay 89,00 zł

białe | wytrawne | Francja

Trudno uwierzyć, że to prosty biały burgund. Początkowo 
ascetyczno cytrusowy nos otwiera się pięknym dojrzałym 
bukietem z nutami orzechowymi. W ustach mineralne, 
z dobrą strukturą i zrównoważoną kwasowością.

It’s hard to believe that this simple white burgundy. 
Initially ascetic citrus nose opens to a beautiful mature 
bouquet with notes of hazelnut. In the mouth, mineral, 
with good structure and balanced acidity.

Bouchard 
Chardonnay 
Ugni Blanc 99,00 zł

białe | wytrawne | Francja

Wino wytrawne o barwie jasnego złota, świeżych 
aromatach białych owoców i kwiatów. W smaku lekkie, 
orzeźwiające, o wyraźnej owocowości i przyjemnym 
wykończeniu.

Dry wine of bright gold color, fresh aromas of white fruit 
and flowers. In taste is light, refreshing, with a distinctly 
fruity and pleasant finish. 
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Vida Organica 
Torrontes 99,00 zł

białe | wytrawne | Argentyna

Wytrawne wino o żółto-zielonej barwie i bogatych 
aromatach dojrzałych owoców limonki, gruszki oraz 
brzoskwiń z kwiatową nutą róży i jaśminu. W ustach 
gładkie, o przyjemnej strukturze i delikatnie zarysowanej 
kwasowości na tle soczystej owocowości. Ręczny zbiór, 
fermentacja i dojrzewanie w kadziach ze stali szlachetnej, 
w kontrolowanej temperaturze.

Dry wine with a yellow-green colour and rich aromas of ripe 
lime, pear and peach with floral hints of rose and jasmine. 
In the mouth smooth, with a pleasant texture and delicate 
acidity on the background of juicy fruitiness.

Coto Mayor 
Viura Sauvignon 
Blanc 99,00 zł

białe | wytrawne | Hiszpania

Wino wytrawne o słomkowej barwie i aromatycznym 
bukiecie bukszpanu typowym dla Sauvignon Blanc, 
uprawianego w zimnym obszarze, idealnie połączonym 
z nutami cytrusowymi i owocami tropikalnymi. Na 
podniebieniu orzeźwiający i bardzo kremowy z długim 
posmakiem na finiszu.

Dry wine with straw color and aromatic boxwood bouquet 
typical of Sauvignon Blanc, grown in a cold area, ideally 
combined with citrus notes and tropical fruits. On the 
palate refreshing and very creamy with a long aftertaste 
on the finish.

Kurtatsch 
Pinot Grigio 109,00 zł

białe | wytrawne | Włochy

Wino wytrawne o jasno-żółtej barwie o łagodnej
kwasowości, która wraz z wysoką zawartością
alkoholu daje winu siłę i aromat. Znajdziecie w nim 
delikatny aromat agrestu, kwiatów lipy i kwiatów akacji 
połączony z lekką mineralnością. Kremowe i miło 
wypełniające na podniebieniu.

Dry wine with a light yellow color with a mild acidity, which 
along with high alcohol content gives the wine its strength 
and flavor. You will find in it a delicate aroma of gooseberry, 
lime blossom and acacia flowers combined with a light 
minerality. Creamy and nice filling on the palate.

Mount Vernon 
Sauvignon 
Blanc 119,00 zł

białe | wytrawne | Nowa Zelandia

Wino białe wytrawne. Jasny bladożółty kolor z zielonymi 
refleksami. Bardzo eleganckie aromaty marakui, melona 
i agrestu, z mineralną nutą, z odrobiną ziół i białych 
kwiatów. W ustach bardzo skoncentrowane, z idealną 
kwasowością. Bardzo długotrwały finisz.

White dry wine. Delicate pale yellow color with green 
stripes. Very elegant aroma of passionfruit, melon, and 
goosberries, with a mineral taste composed with herbal 
effect and white flowers. Very concentrated with perfect 
acidity level. Long lasting finish.
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Srebrna Góra 
Johanniter 
Hibernal 
Solaris 129,00 zł

białe | wytrawne | Polska

Cytrusowa świeżość przemieszana z nutami brzoskwini 
i moreli. Do tego nuty kwiatowe, jabłka, grusze i renklody 
oraz owoce południowe: banan, ananas, mango. W ustach 
obfite, przyjazne i łagodne.

Citrus freshness mingled with notes of peach and apricot. 
For this floral notes, apples, pear and greengage and 
tropical fruits: banana, pineapple, mango. In the mouth 
generous, friendly and gentle.

Vega de la Reina 
Verdejo 139,00 zł

białe | wytrawne | Hiszpania

Wino wytrawne o jasno-słomkowej barwie z błyszczącymi 
zielonymi odcieniami o intensywnym, delikatnym zapachu 
białych owoców z aksamitnymi nutami ziół i anyżu. 
Wino w ustach, okrągłe gładkie i kremowe, z przyjemną 
cierpkością na finiszu nadające mu długą trwałość.

Dry wine with light-straw color with shiny green tint an 
intense, delicate scent of white fruit with velvety notes of 
herbs and anise. In the mouth, round smooth and creamy, 
with a pleasant acridity on the finish a giving it a long life.

Tsinandali 
Premium 159,00 zł
białe | wytrawne | Gruzja

Wino wytrawne wytworzone z wyselekcjonowanych 
szczepów Rkatsiteli i Mitsvane w specjalnej 
mokroklimatycznej strefie Tsinandali w regionie Kachecji. 
Wino o jasnosłomkowej barwie o przyjemnym i świeżym, 
nasyconym bukiecie owocowym, wyróżnia się ono 
wyrafinowanym i harmonijnym smakiem.

Dry wine made from selected strains of Rkatsiteli and 
Mitsvane in the special micrizone of Tsinandali in the region 
of Kachetia. Pale straw-coloured wine with a pleasant 
and fresh, saturated fruit bouquet with a refined and 
harmonious taste.
.

La Pierrelee 
Chablis AOC 159,00 zł

białe | wytrawne | Francja

Wino białe wytrawne. Kolor jasno-żółty, połyskliwy. 
Bukiet z aromatem rozwiniętych kwiatów i owoców 
cytrusowych. Pierwsze wrażenie w ustach – wino bogate 
i maślane, później wybija smak dojrzałej gruszki i lekki 
posmak wapna. Genialne, świeże i przyjemne wino. Owoce 
zbierane z 20 letnich krzaków. Dojrzewanie 6 miesięcy 
w stalowych zbiornikach.

White dry wine, Lightl yellow color. Flavorant of blossoming 
flowers, citrus. First feeling: rich and creamy afterwards 
aroma of riped pear and a bit of calcium. Genious, fresh 
and pleasant wine. The fruits are picked from 20 year old 
grapevine. Mutured for 6 months in stainless steal barrels.
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Wina słodkie 
i różowe   

Stemmari 
Moscato 69,00 zł

białe | słodkie | Włochy

Wino białe słodkie. Kolor świetlisty żółty. Typowe dla 
Moscato aromaty białych kwiatów z cytrusowymi 
nutami. Bogaty owocowy smak. W ustach pełne, dobrze 
zrównoważone, intensywne i trwałe w końcówce. Cały 
proces produkcji wina począwszy od zimnej maceracji 
z redukcją tlenu do fermentacji w kontrolowanej 
temperaturze jest starannie kontrolowany w celu 
zachowania szlachetnego i typowego dla tej odmiany 
zapachu i smaku.

White sweet wine. Bright yellow color. Typical for moscato 
white flowers flavorants with citrus . Full and fruity in taste. 
Absolute and well balanced, intensive and long lasting finish. 
The whole production process beginning in cold maceration 
with oxygen reduction to fermentation in controlled 
temperature is well advised in order to keep the elegant and 
typical for this sort smell and taste

Villa Wolf 
Pinot Noir Rose 79,00 zł

różowe | półwytrawne | Niemcy

Wino różowe półwytrawne. Kolor blady łososiowy. 
Delikatny aromat czerwonych miękkich owoców – 
truskawki,śliwki. Usta pełne owocowych smaków, 
lekkie i świeże, z dobrą kwasowością. Bardzo 
przyjemna końcówka. Wino produkowane z najlepszych 
wyselekcjonowanych winogron uprawianych do produkcji 
tylko różowych win.

Pink semi-dry wine. Pale salmon color. Delicate aroma of 
red fruits such as strawberries and plums. Full of fruity 
feelings, light, fresh with good acidity level. Very pleasant 
finish. It is produced only from the special grapes grown for 
pink wine production.

Quinta da 
Alorna Touriga 
Nacional 79,00 zł

różowe | wytrawne | Portugalia

Wino wytrawne zbudowane z jednej z najszlachetniejszej 
lokalnej odmiany winorośli. Zachwyca intensywnie 
różową barwą z kompozycją soczystych, owocowych 
aromatów. Intensywnie wyczuwalna róża jest podkreślona 
dojrzałymi porzeczkami i malinami, zwieńczona kwiatowo 
-truskawkowym finiszem. Świeże, gładkie, dobrze 
zbalansowane, bardzo przyjemne w piciu. 

Dry wine made from one of the noblest of local grape 
variety, Touriga Nacional. Impresses intensely pink 
colour with the composition of juicy, fruity aromas. 
Intensely perceptible rose is underlined ripe currants and 
raspberries, topped with a floral - strawberry finish. Fresh, 
smooth, well-balanced, very pleasant to drink.
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Alorna
Abafado 
5 Years 109,00 zł
białe | słodkie wzmacniane | Portugalia

Słodkie, wzmacniane wino pochodzące 
z charakterystycznego endemicznego szczepu 
Fernao Pires. Piękna barwa w kolorze starego złota. 
Wino aromatyczne z ciekawymi nutami dojrzałych 
egzotycznych owoców, w szczególności fig. W smaku 
wyczuwalne prażone migdały oraz miodowa słodycz 
z pikantnym akcentem na finiszu. W ustach pełne, 
o jedwabistej strukturze, z wyważoną kwasowością 
i długim, aromatycznym wykończeniu.

Sweet, fortified wine from the distinctive endemic strain 
Fernão Pires. Beautiful colour of old gold. Aromatic wine 
with interesting notes of ripe exotic fruits, especially figs. 
Taste noticeable roasted almonds and honey sweetness 
with a spicy twist on the finish. Full in the mouth with 
a silky texture with balanced acidity and a long aromatic 
finish. Wine aged five years in wooden barrels.

Srebrna Góra 
Hibernal 149,00 zł

białe | półsłodkie | Polska

Wino białe, półsłodkie. W nosie wyczuwalne brzoskwinie, 
morele, sporo kwiatów i nut ziołowych (tymianek, mięta). 
W ustach dobra równowaga słodyczy i kwasowości i ładny 
dojrzały owoc: jabłek, brzoskwiń, ananasów, kiwi. Wino 
świeże, przyjemne, dobrze zbalansowane, o dość długim 
finiszu z nutami ziół i egzotycznych owoców.

White wine, semi-sweet. In the nose palpable peaches, 
apricots, a lot of flowers and notes of herbs (thyme, 
mint). In the mouth good balance of sweetness and 
acidity and a nice ripe fruit: apples, peaches, pineapple, 
kiwi. Wine fresh, pleasant, well-balanced, with a fairly long 
finish with notes of herbs and exotic fruit.

Wina 
czerwone 

Finca Beltran 
Tempranillo 
Malbec 69,00 zł

czerwone | wytrawne | Argentyna

Wino wytrawne o głębokiej, rubinowej barwie i intensywnych 
aromatach owoców leśnych, jagód oraz czarnej porzeczki. 
W smaku harmonijne, soczyste o dobrej strukturze 
i przyjemnym, lekko korzennym wykończeniu.

Dry wine with a deep ruby colour and intense aromas of 
berries, berry and black currant. The taste is smooth, juicy 
with good structure and a pleasant, slightly spicy finish.
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Proximo 
Rioja DOCA 69,00 zł

czerwone | wytrawne | Hiszpania

Wino czerwone wytrawne. Kolor wiśniowy z fioletowymi
smugami. Obfite aromaty dojrzałych śliwek i jeżyn. 
Przyjemny owocowy smak z nutą lukrecji i anyżu.

Red dry wine.Cherry and plum color, dark purple to the 
core. Clean and crisp, this red of fers cherry, tobacco  
and herbal flavors on a light, firm frame. Slightly acidic  
on the front and back of the mouth, finishing soft with  
a toastiness on the palate.

Il Pumo 
Primitivo 69,00 zł

czerwone | wytrawne | Włochy

Wino czerwone wytrawne. Głęboki czerwono-rubinowy 
kolor z fioletowymi refleksami. Intensywny aromat owoców 
- suszonych śliwek i wiśni. W smaku korzenny charakter 
z nutą rozmarynu i wanilii. Wino pełne, zrównoważone, silne.

Red dry wine. Ruby color with purple stripes. Flavorant of 
cherries, plum and sun dried fruit. It has root taste with  
a bit of rosemary and vanilla. It provides strong stable 
and full taste.

Tuffarella 
Nero di Troia 80,00 zł
czerwone | wytrawne | Włochy

Wino czerwone wytrawne. Głęboki ciemnoczerwony 
kolor z fioletowymi odcieniami. Intensywny aromat 
konfitur wiśniowych. W ustach eksplozja ciemnych 
owoców - śliwki, wiśnie i jagody, giętkie taniny, świetna 
kwasowość w długim finiszu. Zbiory ręczne. Fermentacja 
w zbiornikach stalowych w temp. 30-32˚C przez 15 dni. 
Po 6 miesięcznej stabilizacji w kadziach z nierdzewnej 
stali wino jest rozlewane do butelek.

Soft crushing and destemming. Maceration and 
fermentation for 15 days. After the malolactic 
fermentation, the wine is aged in steel for about six 
months. Ruby red with garnet highlights. Intense, 
longlasting and fruity perfume. Wine of great structure, 
tannic and balanced.

Bouchard 
Pinot Noir 89,00 zł

czerwone | wytrawne | Francja

Lekkie wino wytrawne o połyskliwej, wiśniowej barwie 
i przyjemnych aromatach czerwonych owoców, 
wiśni, truskawek oraz malin, z delikatnym dotykiem 
limonki i mięty w tle. W smaku świeże, harmonijne 
i zrównoważone, z dużą ilością owoców i delikatną nutą 
drewna. Dobra trwałość.

Light dry wine with a glossy, cherry colour and pleasant 
aromas of red fruits, cherries, strawberries and 
raspberries, with delicate touch of lime and mint in the 
background. Thetaste is fresh, harmonious and balanced, 
with lots of fruits and a soft hint of wood. Good durability.



Siglo de Oro 
Carmenere 
Reserve 95,00 zł

czerwone | wytrawne | Chile

Wino wytrawne o rubinowej barwie i intensywnych 
aromatach śliwek oraz jagód z subtelnym akcentem 
przypraw. W smaku harmonijne, gładkie, o dobrej 
strukturze i wyraźnej owocowości oraz przyjemnych 
taninach w trwałym finale.

Dry wine with a ruby colour and intense aromas of plums 
and berries with a subtle touch of spice. The taste is 
harmonious with good structure and clear fruity and 
pleasant tannins in a persistent final.

Bouchard 
Syrah Gamay 99,00 zł

czerwone | wytrawne | Francja

Wino wytrawne o klarownej, czerwono-fioletowej 
barwie i świeżych aromatach jeżyn, wiśni oraz morwy 
z delikatną nutą drewna. W ustach lekkie, o wyraźnej 
owocowości i dobrej harmonii.

Dry wine with clear red-violet color and fresh aromas
blackberries, cherries and mulberries with a delicate note 
of wood. In the mouth light, with clear fruitiness and good 
harmony.

Ruffino 
Chianti 99,00 zł

czerwone | wytrawne | Włochy

Chianti Ruffino jest rozpoznawane przez miłośników 
wina na całym świecie jako ambasador Toskanii. Wino 
wytrawne w 90% ze szczepu Sangiovese i 10% z lokalnych 
szczepów, o błyszczącej, rubinowo-czerwonej sukni 
i złożonych aromatach 

Dry wine strains composed of 90% Sangiovese and 10% 
from local strains. The color of ruby - red. The bouquet is 
fruity and floral and spice flavorsmainly white pepper and 
hazelnuts.

Coto Vintage 
Tempranillo 
Crianza 109,00 zł

czerwone | wytrawne | Hiszpania

Wyjątkowe wino wytrawne o intensywnej ciemnowiśniowej 
barwie. W smaku mięsiste, trwałe, pełne, z dobrze 
zrównoważonym owocowym posmakiem. W nosie 
wyraźne aromaty suszonych wiśni, zwieńczonych 
aromatami wanilii i tostu. Wino starzone przez okres 
12 miesięcy w beczkach z dębu amerykańskiego 
i francuskiego. 

Unique dry wine with intense dark-coloured color. 
Fleshy, firm, full of flavor, with a well-balanced fruit 
aftertaste. The aroma of dried cherries, topped with 
vanilla and toast aromas. Wine aged 12 months 
in barrels of American oak and French oak.
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Monte Zovo 
Superiore Della 
Valpolicella DOC 109,00 zł

czerwone | wytrawne | Włochy

Wino czerwone wytrawne. Kolor purpurowy z fioletowym 
odcieniem. Aromat soczystej dojrzałej wiśni oraz kompotu 
ze śliwek. Na podniebieniu gęste, z miękkimi, dojrzałymi 
taninami i trwałym posmakiem.

Red dry wine. Red ruby color with purple shade. Pleasant 
aroma of juicy, ripe cherry and plums. Dense on the palate, 
with soft, ripe tannins and lasting aftertaste.

Arzuaga 
Navarro 
La Planta DO 109,00 zł

czerwone | wytrawne | Hiszpania

Wino czerwone wytrawne. Kolor purpurowy. Aromaty 
dojrzałych czerwonych owoców i lukrecji z akcentami 
pieczonego chleba. W ustach obfite, potężne i smaczne, 
bardzo eleganckie. Aksamitny długi finisz.

Red dry wine, with a purple color. Flavorant of riped red 
fruits, licorice with the actent of freshly baked bread. 
The taste is plentiful , strong and palatable, very elegant. 
Velvety long finish.

Hoya de Cadenas 
Tempranillo 
Cabernet 
Sauvignon 
Reserva Privada 129,00 zł
czerwone | wytrawne | Hiszpania

Wino wytrawne o intensywnym wiśniowym kolorze. Bukiet 
posiada aromat o bogatych niuansach i nutach kakao, 
palonej kawy i czerwonych owoców. Na podniebieniu 
mięsiste z doskonałym połączeniem słodkich tanin 
pochodzących z owoców z wytrawnymi taninami 
pochodzącymi z drewna.

Dry wine with intense cherry colour. Its bouquet presents 
an aroma with rich nuances and hints of cocoa, roasted 
coffee and red fruits. On the palate it is meaty with an 
excellent blend of sweet tannins from the fruit and dry 
tannins from the wood.

Srebrna Góra 
Rondo Acolon 129,00 zł

czerwone | wytrawne | Polska

Wino wytrawne o rubinowo-czerwonej barwie 
W pierwszym nosie lekkie czerwone owoce: maliny, 
truskawka, czereśnia. Potem pojawiają się owoce 
leśne (jeżyny, czarne jagody) i wiśnia z pestką. Wino 
stosunkowo lekkie - usta owocowe dobrze zintegrowane 
z lekką przyprawową pikantnością i z przyjemnym, 
rześkim, lekko garbnikowym zakończeniem.

Dry wine with a ruby-red color in the first light nose red 
fruits: raspberry, strawberry, cherry. Then there are berries 
(blackberries, blueberries) and cherry with pits. Wine 
relatively light - mouth fruit well integrated with a light 
seasoning and spice with a nice, crisp, slightly tannin finish.
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Talo 
Primitivo DOP 129,00 zł

czerwone | wytrawne | Włochy

Wino czerwone wytrawne. Kolor rubinowo-czerwony 
z fioletowymi refleksami. Aromat dojrzałych owoców 
śliwkowych z przyjemną nutą kakao i wanilii. W smaku 
dojrzałe ciemne owoce – wiśnie, śliwki, suszone figi z nutą 
wanilii i czekolady. Aksamitny smak i miękka budowa 
z intensywną końcówką. 5-6 miesięcy w beczkach 
z francuskiego lub amerykańskiego dębu.

Red dry wine. Red ruby color with purple stripes. Aroma 
of riped plums, cacao and vanilla. You can taste ripe red 
fruits cherries, plums, dry figs, vanilla and chocolate. 
Delicate taste and American oak.

Catena 
Malbec 139,00 zł

czerwone | wytrawne | Argentyna

Wino czerwone wytrawne. Głęboki szkarłatny kolor. 
Aromat dojrzałych ciemnych owoców z nutą wanilii i kawy. 
Skoncentrowany smak wiśni i czerwonych porzeczek z nutą 
słodkich przypraw, z akcentami tytoniu i skóry.

Description: Red dry wine. Deep crimson color. Flavorant 
of dark fruits with bits of vanilla and coffee. Cherries and 
red berries witch aromas of tabacco and leather.

Mukuzani 
Premium 159,00 zł
czerwone | wytrawne | Gruzja

To czerwone wytrawne wino posiada wiodącą pozycję 
na liście najpopularniejszych win gruzińskich. 
Wytworzone jest ono ze szczepu Saperavi w specjalnej 
mokroklimatycznej strefie Mukuzani w regionie Kachecji.
Wino o ciemno rubinowej barwie posiada kompletny 
bukiet i ekspresyjny aromat gron Saperavi. Jego 
wysoka ekstrakcyjność jest doskonała w połączeniu 
z harmonijnym i aksamitnym smakiem.

This red dry wine has a leading position on the list of the most 
popular Georgian wines. It is made of the Saperavi strain in 
the special microzone of Mukuzani in the Kachetia region. 
Dark ruby wine has a complete bouquet and expressive 
aroma of Saperavi grapes. Its high extraction is excellent in 
combination with a harmonious and velvety taste.

Federico 
Paternina 
Tempranillo 
Garnacha Reserva 159,00 zł

czerwone | wytrawne | Hiszpania

Wino wytrawne o lśniącej czerwonej barwie z ceglastymi 
refleksami dopełnionych eleganckim bukietem 
z wyłaniającymi się waniliowymi nutami. Na podniebieniu 
wino jest kompletne, o dobrze wyważonej i nasyconej 
strukturze.

Dry wine with brilliant red color with shimmers of terracota 
filled with elegant bouquet with tones of vanilla. On the 
palate the wine is complete, well-balanced and good 
structure.
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Piccini Sasso 
Al Poggio 
Supetoscan IGT 159,00 zł

czerwone | wytrawne | Włochy

Wino czerwone wytrawne. Kolor intensywny 
ciemnorubinowy. Dojrzały i przyjemny zapach owoców 
leśnych – jagód i malin. Na podniebieniu silne, soczyste 
i aksamitne z nutami leśnych owoców. Dobrze 
zrównoważone. Finisz lekko pikantny z dębowym 
posmakiem. Do winifikacji zostały wybrane tylko najlepsze 
grona Sangivese. Długotrwała maceracja w kontrolowanej 
temperaturze w stalowych kadziach. Starzenie 12 miesięcy 
w dębowych beczkach, potem 3 miesiące w butelkach.

Red dry wine. Intense dark ruby color. Mature and 
pleasant smell of forest fruits- berries and raspberries. 
Strong and full in taste with gentle forest fruit experience. 
Well balanced. Slightly spicy finish with an oak flavor.

Feudi Di San 
Marzano 
Sessantanni 
Primitivo DOP 199,00 zł

czerwone | wytrawne | Włochy

Wino czerwone wytrawne. Głęboki rubinowo-granatowy kolor. 
Aromat soczystych jagód i jeżyn z delikatną wanilią,wiśni, 
śliwek, lekko pikantny z nutami drewna i tytoniu. W ustach 
- owocowe, pełne i okrągłe. Intensywne, dobrze zbudowane 
z miękkimi, przyjemnymi na podniebieniu taninami. Smak 
suszonych śliwek, dżemu z czereśni, z posmakiem kakao 
i czekolady,odrobiną kawy. Lekko pikantny posmak z nutą 
wanilii i tytoniu w końcówce. Wino absolutnie perfekcyjne. 
Wyprodukowane z winogron z 60-letnich krzaków. Owoce 
zbierane ręcznie i macerowane 18 dni. Leżakowanie przez  
6 miesięcy w beczkach z francuskiego dębu.

Red dry wine. Deep ruby- dark blue color. Flavorant of berries, 
blueberries with a delicate taste of vanilla, cherries, plums, 
lightly spiced with aromas of wood and tobacco. It has 
pleasant fruity and full taste. You can also feel dried plums, 
cherries jam, cocoa and chocolate, with bits of coffee. Lightly 
spicy taste with vanilla finish. Absolutely amazing wine made 
from 60 year old grapevines. The fruits are hand picked and 
macerated for 18 days. Maturing for 6 months in barrels 
from French oak tree.

Amarone Della 
Valpolicella 
Classico DOCG 349,00 zł

czerwone | wytrawne | Włochy

Wino czerwone, wytrawne, pochodzące z winnic 
znajdujących się w sercu rejonu Valpolicella. Amarone 
uważane jest za króla win włoskich, oraz dzięki swojej długiej 
historii i tradycji, za jedne z najlepszych win na świecie. 
Wytwarzane z odmian Corvina, Rondinella and Molinara. 
Powstałe z podsuszonych w specjalnych suszarniach 
(fruttai) winogron, dzięki czemu cukry stają się bardziej 
skoncentrowane, a co za tym idzie owoce są bardziej 
esencjonalne. Po fermentacji wino leżakuje w dębowych 
beczkach przez okres dwóch lat. To Amarone jest bogate 
w ustach, ale jednocześnie z dobrze zbalansowanymi 
taninami. Prezentuje wysoce atrakcyjny, aksamitny styl 
mieszany z wyrafinowanymi, pikantnymi odczuciami.

This Amarone is seeped in charisma, structured and 
complex, thick in its mouth, muscular but harmonious. An 
intensely ethereal and fragrant bouquet, and an austere, soft 
and velvety taste.
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