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SZAMPANY I WINA MUSUJĄCE
Champagnes & Sparkling Wines

Piper Heidsieck

„Wino jest
najpotężniejsze spośród napojów,
najsmaczniejsze spośród lekarstw,
najprzyjemniejsze spośród potraw.”
Plutarch z Cheronei

biały

75 cl

320zł

Champagne Brut, by Piper Heidsieck - Francja
Klasyczny szampan, z ponad 200 letnią tradycją, powstał z winogron
chardonnay i pinot noir. Jest to szampan świetnie zharmonizowany
a przy tym pełen świeżości i wigoru, z aromatami owoców cytrusowych i wiosennych kwiatów. Piper - Heidsieck to szampan bardzo
modny, od lat mocno związany ze światem ﬁlmu. W ostatnich latach
pełni rolę oﬁcjalnego szampana festiwalu ﬁlmowego w Cannes.

Rondel

białe

75 cl

60zł

Cava Semi Seco, Methode Taditionelle, by Cadorniu - Hiszpania
Delikatny złoty kolor oraz trwałe, przyjemne bąbelki. Aromaty owocowe z dominującymi nutami jabłek, gruszek, cytryn i ananasa. Świeże, dobrze zbudowane. Piwnice Codorniu, jeden z największych na
świecie producentów win musujących Methode Traditionelle - metoda tradycyjna/szampańska, mieszczą się w mieście Sant Sadurni
d’Anoia. Idealne jako aperitif oraz do deserów i owoców.

F.B. Dumont

białe

75 cl

45zł

Muscat Sweet
Vin Mousseux De Qualite, Sweet - Francja
Słodkie wino musujące o delikatnym owocowym bukiecie z wyraźną
słodyczą w smaku. Idealne jako aperitif oraz do deserów.

Baron de Bellac

białe

75 cl

35zł

Vin Mousseux Demi–Sec De Qualite - Francja
Eteryczny bukiet z nutami jabłka i cytrusów. Delikatna kwasowość.
Idealne jako aperitif oraz do białych mięs, ryb i deserów.

WINA BIAŁE
White Wines

Bordeaux

75 cl

55zł

Grande Reserve Demi-Sec
AOC Bordeaux, by Kressmann - Francja
Delikatne, aromatyczne, półwytrawne Bordeaux pasujące do szerokiej
gamy potraw z ryb, owoców morza i drobiu.

Vina Sol

75 cl

75 cl

45zł

Sauvignon Blanc
VdP d’Oc, by J. Moreau & Fils – Francja
Lekko wytrawne wino o blado złotym kolorze. Aromaty bukszpanu,
brzoskwini i mango. Świeże i aromatyczne z nutami jabłka, cytryny
i mango. Delikatnie pikantne na wykończeniu. Idealne z rybami, drobiem, szparagami, sałatkami, pikantno-słodkimi daniami.

Trio

75 cl

75 cl

45zł

Natural Dulce
Mendoza, by Bodegas Trivento - Argentyna
Jest naturalnie półsłodkim winem powstałym z typowo argentyńskich
szczepów Torrontes i Chenin Blanc. Aromatyczne, delikatne, bardzo
łagodne. Idealne jako aperitif, do deserów, sałatek owocowych.

50zł

DO Penedes, by Miguel Torres - Hiszpania
Klasyczne wytrawne wino o eleganckim, świeżym, owocowym aromacie. Gładkie i bogate, zachwyca mnogością owocowych smaków jabłek, ananasów oraz odrobiną kopru. Doskonałe jako aperitif a także
do dań z ryżem, owoców morza i ryb.

Moreau

Trivento

75zł

Chardonnay/Pinot Grigio/Pinot Blanc
Casablanca Valley, by Concha y Toro - Chile
Dzięki połączeniu trzech szczepów mamy wino kompletne, zrównoważone, wytrawne, mogące zainspirować koneserów wina nową jakością. Blado żółty kolor z zielonkawymi reﬂeksami. Świeże aromaty
cytrusowe z wyczuwalnymi minerałami w tle; dobra struktura, długi
maślany ﬁnisz. Doskonałe jako aperitif, a także do ryb, owoców morza, past z jasnymi sosami.

Savanha

75 cl

60zł

Chardonnay
Western Cape, by Winecorp – Południowa Afryka
Wino posiada żółto złoty kolor oraz subtelny aromat gruszki, limonki
z delikatnym dotykiem wanilii w tle. W ustach maślane, z miodowym
wykończeniem i elementami tropikalnych, dojrzałych owoców. Idealne do dań z kurczaka, ryb, szynki, sałatek i serów.

WINA CZERWONE
Red Wines
Bordeaux
Baron Philippe

Chianti

75 cl

75zł

AOC Bordeaux, by Baron Philippe De Rothschild - Francja
Wino wyprodukowane ze szczepów winorośli typowych dla Bordeaux: Cabernet Sauvignon, Merlot i Cabernet Franc. Posiada bukiet
i dojrzałość tanin, charakterystyczny dla apelacji Bordeaux. Przyjemne, delikatne i zrównoważone wino z szeroką gamą aromatów czarnych jagód. Doskonałe w połączeniu z białym i czerwonym mięsem
oraz kaczką.

Nuviana

75 cl

60zł

Temprranillo/Cabernet Sauvignon
Vino de la Tierra, by Velle del Cinca - Hiszpania
Intensywny ciemny wiśniowy kolor z rdzawoczerwonymi reﬂeksami.
Wyraźny, intensywny, bardzo owocowy aromat z nutami czerwonych
i czarnych owoców. Łączy nuty lekkich przypraw i tostów. Miękkie,
przyjemne na podniebieniu taniny. Owocowe i ziemiste. Dobrze wyważone i harmonijne. Długotrwały przyjemny ﬁnisz. Uniwersalne
wino, które umili każdy posiłek.

Faustino Selection de Familia

75 cl

75 cl

55zł

DOCG, by Cecchi - Włochy
Najsłynniejsze wino włoskie jest produkowane na obszarze pomiędzy Pizą a Florencją. Klimat toskańskich wzgórz w sposób szczególny
wpływa na bardzo wysoką jakość wytwarzanego tam wina. Ekologiczne wino o żywym rubinowo - czerwonym kolorze. Owocowe aromaty. Delikatne o dobrej budowie. Dobrze wyważone o nutach wiśni,
borówki i śliwki. Doskonałe do past w ciemnych sosach, mięs pieczonych i grillowanych.

Santa Digna

75 cl

75zł

Shiraz
Central Valley, by Miguel Torres - Chile
Wyczuwalne aromaty czarnej porzeczki i ﬁołków stanowią unikalność tego wina. Pełne, głębokie i ﬁnezyjne, jest przeciwwagą do tradycyjnych win chilijskich ze szczepu Cabernet Sauvignon. Polecane
do past, ciężkich sosów, pieczonych i grillowanych mięs oraz potraw
orientalnych.

Mapu

75 cl

50zł

Cabernet Sauvignon/Carmenere
Central Valley, by B. Ph. Rothschild - Chile
Czerwone wino o dużej głębi koloru, zapachach korzennych w tle,
bardzo wyraźne akcenty owocowe. Dominuje bukiet czarnej porzeczki z eleganckim pełnym zakończeniem. Zrównoważone, harmonijne.
Pasuje do czerwonych mięs, pasztetów, dziczyzny.

90zł

DO Rioja, by Bodegas Faustino Martinez – Hiszpania
Wino o intensywnym czerwono-wiśniowym kolorze. Aromaty dojrzałych czerwonych owoców, delikatne nuty tostów oraz słodkich przypraw. Przyjemne, wyważone, wytrawne wino w ustach; jedwabiste
i delikatne, o eleganckiej świeżości. Doskonałe do wszelkiego rodzaju
dań mięsnych, warzyw, ryb oraz serów.

Trivento

75 cl

50zł

Malbec
Mendoza, by Bodega Trivento – Argentyna
Najbardziej argentyńskie ze szczepów czerwonych. Intensywny czerwony kolor z ﬁoletowymi reﬂeksami. Eleganckie, delikatne o lekkiej
wytrawności z dominacją czerwonych owoców w bukiecie, w szczególności dojrzałych malin i wiśni. Doskonale pasuje do delikatnego
mięsa, dojrzewających serów, mięsa pieczonego oraz ciemnych ryb
(tuńczyk, łosoś).

Savanha

75 cl

WINA NA KIELISZKI
House Wines

60zł

Merlot
Western Cape, by Winecorp – Południowa Afryka
Część wina starzona w beczkach dębowych przez 6 miesięcy. Posiada głęboko czerwony kolor z odcieniami ﬁoletu, przejrzyste z licznymi reﬂeksami. W zapachu odnaleźć można dominujący owoc śliwki
z karmelowym wykończeniem i lekkim powiewem wanilii. Miękkie,
owocowe, jedwabiste w ustach, jest kwintesencją owocowości. Idealne
do potraw z czerwonym mięsem, past, makaronów oraz lasagny.

Kabinett

białe

75 cl 55zł
10 cl 8zł

QmP, Rheinhessen, by Mainzer St Alban – Niemcy
Eleganckie wino produkowane z w pełni dojrzałych winogron.
Lekkie, delikatne - jedno z najlżejszych win na świecie z niską zawartością alkoholu. Przyjemne, półwytrawne wino z Hesji Nadreńskiej.
Polecane jako aperitif oraz do pasztetów, wędlin i białych mięs.

Mapu

białe

Sauvignon Blanc/Chardonnay

75 cl 50zł
10 cl 8zł

Central Valley, by B.Ph. Rothschild - Chile
Kolor złota z żółtymi reﬂeksami. Dominują akcenty kwiatowe oraz
owoców cytrusowych z brzoskwinia i morelą w tle. Pełne, delikatne
z eleganckim wykończeniem. Sugestie kulinarne: pasty, sosy, tłuste
ryby, owoce morza, kurczak grillowany.

Frontera
Rose

różowe

75 cl 50zł
10 cl 8zł

Cental Valley, by Concha y Toro - Chile
Wino o głębokim różowym kolorze i ﬁoletowych reﬂeksach. Intensywne aromaty czerwonych owoców, czereśni, wiśni oraz nuty kakao.
Rześkie i delikatne. Idealne jako aperitif, do potraw serowych oraz
do owoców i ciast.

WINA KONESERA
Connoisseur Wines
Sunrise

czerwone

Merlot

75 cl 50zł
10 cl 8zł

Cental Valley, by Concha y Toro - Chile
Piękny czerwony kolor. Aromaty jagód i przypraw. W palecie gładkie,
okrągłe o dobrej budowie. Doskonałe do delikatnych mięs zwłaszcza
cielęciny, wędlin, past i serów.

Trivento
Malbec Sweet

czerwone

75 cl 50zł
10 cl 8zł

Mendoza, by Bodegas Trivento - Argentyna
Wino o brylantowo czerwonym kolorze z ﬁołkowym odcieniem.
W bukiecie wyczuwalne dojrzałe czerwone owoce z nutą marmolady.
W smaku okrągłe, świeże i zbalansowane. Polecane dla osób lubiących lekkie wina z delikatna słodyczą w tle.

Trivento

białe

75 cl

145zł

Golden Reserve Chardonnay
Mendoza, by Bodegas Trivento - Argentyna
Jasny, oliwkowo – żółty kolor z zielonymi reﬂeksami. Świeże aromaty owoców tropikalnych z pikantnymi nutami orzechów i kokosa. Świeża, mineralna kwasowość; przyjemne o owocowym ﬁniszu. Sugestie kulinarne: ryby,
owoce morza, grillowane i pieczone mięsa.
Bright olive yellow with green tints. Fresh and tropical fruit aromas. Spiced with
nutmeg and coconut from the oak. Fresh, mineral acidity, unctuous, fresh and fruity
finish.
TRIVENTO means three winds: The Polar, Zonda and Sudestada are the winds that
blow across the semi-arid province of Mendoza. Icy and dry, the Polar wind blows in
from the South, announcing the onset of winter. The Zonda wind descends from the
Andes all year-round, but its frequency peaks toward the end of winter and beginning of spring. Its gusts of hot and dry air improve budding on the vine. The Sudestada wind is the fresh breeze of summer that sometimes turns into storms summer.
This ensures equilibrium in the grapes’ metabolism and leads to uniform ripening.
Each agitating seasonal wind pierces the intimate calm of Mendoza, and forges true
challenges to be overcome.
100% CHARDONNAY

Chateau Saint Haut Brice

czerwone

75 cl

160zł

AOC Saint Emilion, Grand Cru, by Kressmann - Francja
Wino o głęboko purpurowym kolorze. Dominują aromaty dojrzałych owoców. W palecie owocowe, przechodzące przez łagodne i dobrze zintegrowane taniny, prowadzące do długiego, harmonijnego i wyjątkowo delikatnego
ﬁniszu. Idealne do pieczonych mięs i dojrzałych serów.
The wine comes with a very dark purple colour shot through with violet. The nose is
dominated by aromas of ripe, almost jammy fruit. On the palate, the medium-bodied
fruitiness comes through with smooth, well integrated tannins, leading to a long,
harmonious and remarkably fine finish. Perfect with roasted meats and ripe cheeses.
70% MERLOT, 30% CABERNET FRANC

