Szampan i Wina Musujące
Champagne and Sparkling Wine

G.H. MUMM ROSE
A.O.C. CHAMPAGNE / FRANCJA
Doskonały, różowy szampan od świetnego producenta, pełen obfitych pęcherzyków. W nosie masa aromatów owoców
leśnych i różowego grejpfruta z akcentami truskawek, wiśni i porzeczek. Rześkość owoców przełamuje słodycz
karmelizowanej wanilii. Znakomity, pełen elegancji i subtelności szampan, który zdobył wiele nagród, m.in. srebrny medal
na Inernational Wine & Spirits Competition.

250ZŁ / 75CL

BEPIN DE ETO PROSECCO SPUMANTE BRUT
D.O.C. PROSECCO DI VALDOBBIADENE / WŁOCHY
Bepin de Eto Prosecco Superiore to włoskie wino musujące, powstające ze szczepu Glera. Świetne na każdą okazję,
zwłaszcza w towarzystwie - a to za sprawą przyjemnych bąbelków i wyczuwalnych zapachów jabłek, gruszek i brzoskwiń.
To sprawdzona recepta na poprawę humoru, dlatego sugerujemy sięganie po nie, nie tylko w czasie karnawału.

85ZŁ / 75CL

RIGOL CAVA SEMI SECO
D.O. CAVA / HISZPANIA
Cava Rigol Semi Seco to półsłodkie hiszpańskie wino musujące, które zostało wyprodukowane metodą tradycyjną szampańską. Zostało wyprodukowane na bazie trzech lokalnych szczepów: Macabeo, Xarello oraz Parellada. W bukiecie
wyraźnie wyczuwalny aromat owoców. Smak pełen świeżości, w którym wyczujemy delikatną słodycz. Sprawdzi się
idealnie jako wino do serów, deserów i słodkich ciastek.

60ZŁ / 75CL

Wina Domu
House Wine

SENDAS DEL REY
LA TIERRA DE CASTILLA / HISZPANIA
Białe lekko wytrawne wino, sporządzone w całości z odmiany Viura i Airen. Jasna barwa, świeże aromaty owoców
i zrównoważony smak. Pasuje do bardzo wielu dań, w tym szczególnie do ryb, zup i dań z owoców morza.

55ZŁ / 75CL
14ZŁ / 15CL

PARTHENIUM NERO D’AVOLA / SHIRAZ
IGP TERRE SICILIANE / WŁOCHY
Czerwone, półwytrawne wino od znakomitego producenta Carlo Pellegrino. Winiarz postanowiła połączyć w jednej
butelce charakterystyczne dla Sycylii winogrona ze szczepu Nero d'Avola z nowością dla tego regionu - Shirazem.
Powstałe wino ma intensywnie rubinowy kolor. Na podniebieniu wyczuwalne nuty czerwonych owoców z pikantnymi
akcentami przypraw i czekolady. Finisz jest ciepły, miękki i długi.

55ZŁ / 75CL
14ZŁ / 15CL

Wino Białe
White Wines

HUGEL GENTIL ALSACE
A.O.C. ALSACE / FRANCJA
Kwintesencja tradycji. Kilkadziesiąt lat temu, termin "Genitl" pojawiał się na najlepszych winach alzackich, powstających
ze szlachetnych szczepów. W 1992 rodzina Hugel pierwsza nawiązując do tradycji stworzyła wino o nazwie Gentil,
i odniosło ono wielki sukces na wielu rynkach międzynarodowych. To białe, francuskie wino zostało wyprodukowane jak
kupaż kilku odmian: Sylvaner, Tokaj Pinot Gris - dobra budowa, Riesling - szlachetność, Gewurztraminer - aromaty
przypraw i owocu liczi, oraz Muscat - owoce egzotyczne.

80ZŁ / 75CL

JOSEPH DROUHIN MACON-LUGNY
A.O.C. MACON-LUGNYJOSEPH DROUHIN / FRANCJA
Macon Lougny to białe, francuskie wino ze znanej i cenionej winnicy Joseph Drouchin. Winnica Drouchn znajduje się
w południowej części Burgundii, winorośl uprawia się tam na gruntach wprost stworzonych dla Chardonnay. To ciekawe
wino ma jasny słomkowy kolor z zielonkawymi refleksami. Wino to ma przyjemny nos w którym dominują aromaty
owoców tropikalnych, cytrusów oraz białych kwiatów. Na podniebieniu wino jest świeże, lekkie z bardzo przyjemnym
finiszem.

90ZŁ / 75CL

MT.TABOR CHARDONNAY
GALILEE / IZRAEL
Wino o słomkowej barwie, zachęca akcentami melona, brzoskwini, gruszki i owoców tropikalnych, w smaku przyjemne,
krągłe, o delikatnie orzeźwiającym finiszu. Pasuje do sałaty, pasty, dań z ryb, owoców morza i białych mięs, sosy maślane
i śmietanowe.

90ZŁ / 75CL

Wino Białe
White Wines

HONEYMOON PARES BALTA
D.O. PENEDES / HISZPANIA
Hiszpańskie wino wytwarzane metodą organiczną. Posiada jasno słomkową barwę z zielonymi refleksami. Intensywny
zapach moreli i gruszek daje prawdziwą rozkosz. Wino ujmuję swoją delikatnością i naturalną słodyczą miodu.

75Zł / 75CL

K-NAIA SAUVIGNON BLANC
DO RUEDA / HISZPANIA
Sauvignon blanc wyprodukowane w Hiszpanii w regionie Rueda. Świeże, kwiatowe wino o typowym smaku tropikalnych
owoców i aromacie cytrusów, liści pomidorów, krzewów czarnej porzeczki owoców tropikalnych. Znakomite jako aperitif,
do sałatek, białego mięsa z makaronem , owoców morza i tarty maślanej.

80ZŁ / 75CL

MOUNTAIN VIEV CHENIN BLANC RESERVA
STELLENBOSCH- WESTERN CAPE / RPA
Wino ze szczepu Chenin Blanc, żółto –zielonkawa barwa, intensywnie owocowe z ciepłymi niuansami ananasa i banana.
W smaku bardzo odświeżające i trwałe. Pasuje jako aperitif, do przekąsek warzywnych, sałat, dań z ryb i owoców morza,
a także miękkich serów.

70ZŁ / 75CL

Wino Różowe
Rose Wine

SANTA CAROLINA CABERNET SAUVIGNON ROSE
D.O VALLE DE RAPEL / CHILE
Chilijskie wino zostało wyprodukowane ze szczepu Cabernet Sauvignon. Motywem przewodnim tego wina są aromaty
malin, truskawek i kwiatów. Wino różowe jest idealne na ciepłe letnie dni. Będzie dobrze pasowało do sałatek owocowych
dzięki jedwabistej strukturze z rześkim finiszem.

65ZŁ / 75CL

Wina Czerwone
Red Wines
JABOULET PARALLELE 45
A.O.C. COTES DU RHONE / FRANCJA
Czerwona wersja “Parallele 45" od Jaboulet'a to klasyka gatunku wśród win z Doliny Rodanu. Urzeka świeżością
i aromatycznością. Nuty pieprzowe ładnie przeplatają się z aromatem czerwonych, dojrzałych owoców. Dobra budowa,
odrobinę szorstkie, z owocami w finiszu. Wino francuskie, które należy do kanonu.

85ZŁ / 75CL

SANTA CRISTINA CHIANTI SUPERIORE
D.O.C.G. CHIANTI CLASSICO / WŁOCHY
Czerwone wino, wyprodukowane niemal całkowicie ze szczepu Sangiovese, uderza nas swoim rubinowym kolorem
z fioletowymi akcentami. Wino zabiera nas w podróż. Na początku bukiet aromatów pełen jest wiśni i śliwek. Następnie
na podniebieniu czujemy pikantność i wyrazistość. Finiszem zataczamy koło, kiedy to czujemy owocowy posmak, który
pierwszy poczuliśmy w nosie. To włoskie wino jest niezwykle elastyczne i aksamitne.

95ZŁ / 75CL

CORTEROSSO SUPREMO PRIMITIVO RISERVA
D.O.C. PRIMITIVO DI MANDURIA / WŁOCHY
Dojrzewa przez 12 miesięcy w słoweńskich dębowych beczkach. Średnio głębokie w barwie, purpurowo-czerwone.
Przebija w nim intensywny aromat czerwonych owoców i śliwek. Średnio pełne i delikatne w smaku; przykuwający,
utrzymujący się posmak.

95ZŁ / 75CL

CONTE DI CAMPIANO APPASSIMENTO
IGT SALENTO / WŁOCHY
Kolor intensywnie czerwony, aromat: charakterystyczny dla szczepu Negroamaro, z którego zostało wyprodukowane.
Bukiet obfitujący w czerwone owoce, delikatny aromat suszonej śliwki, konfitury z wiśni, jagód i śliwek dopełnione
korzenną nutą. W smaku miękkie, solidne i przyjemnie owocowe. Doskonale pasuje do wędlin, past w sosach mięsnych,
jagnięciny i młodych serów.

80ZŁ / 75CL

Wina Czerwone
Red Wines
FINCA ANTIGUA CRIANZA
D.O. LA MANCHA / HISZPANIA
Kompozycja 65% tempranillo, 25% cabernet sauvignon i 10% merlot. Po fermentacji w stali nierdzewnej następuje
14 miesięcy dojrzewania w nowych beczkach z francuskiego i amerykańskiego dębu. Intensywne aromaty dojrzałych
owoców.

85ZŁ / 75C

CANTOS DE VALPIEDRA
RIOJA / HISZPANIA
Czerwone wino z Hiszpanii, pochodzące z regionu Rioja. Cantos de Valpiedra powstaje ze
szczepu Tempranillo pochodzącego z pojedynczej winnicy, noszącej imię Valpiedra. Charakteryzuje się ciemnowiśniową
barwą, a na bokach zauważalne fioletowe refleksy. Nos przepełniony jest aromatem czerwonego owocu, a drugiej strony
zauważalne są bardziej lekkie nuty mineralne i chłodne.

90ZŁ / 75CL

PARES BALTA MAS ELENA
D.O. PENEDES / HISZPANIA
Mas Elena to eleganckie wino. W nosie wyczujemy dojrzałe dzikie owoce, leśne jagody oraz jeżyny. W tle dodatkowo
pojawiają się nuty tostowe i waniliowe. W ustach zwarte, z wyraźnie podkreśloną taniną. Jakościowe wino hiszpańskie
z apelacji Penedes, jest klasą samą w sobie.

90ZŁ / 75CL

WOLF BLASS YELLOW LABEL SHIRAZ
SOUTH EASTERN / AUSTRALIA
Shiraz jest klasyką wśród win australijskich. Ocena wzrokowa wiele obiecuje - interesująca, głęboka czerwień,
z purpurowymi brzegami. Nos pełny aromatów słodkiej maliny i zapachów korzennych, natomiast w tle śliwka
z delikatnymi niuansami dębowymi. Usta zrównoważone, taniny niezbyt agresywne, finisz długi i przyjemny.

95ZŁ / 75CL

GNARLY HEAD PINOT NOIR
CALIFORNIA / STANY ZJEDNOCZONE
To doskonałe wino powstające w Kalifornii charakteryzuje się doskonałą harmonią - głęboki smak wiśni i maliny,
z niuansami przyprawowymi w końcówce. Powstaje z wyselekcjonowanych gron, stąd jego niepowtarzalna jakość. Dzięki
chłodnym warunkom panującym w winnicy, możliwa jest produkcja soczystego i rześkiego Pinot Noir. Taniny są tu
subtelne, a faktura delikatna i gładka. Rocznik 2009 został wyróżniony złotym medalem na konkursie San Francisco
Chronicle Wine Competition.

100ZŁ / 75CL

Wina Słodkie / Wzmacniane
Sweet Wines
GRAHAM'S SIX GRAPES RIVER QUINTAS PORT
DOURO VALLEY / PORTUGALIA
Graham's Six Grapes River Quintas Port to specjalna edycja od najlepszego producenta porto z doliny Douro. Linia Six
Grapes to wina najwyższej jakości. Do produkcji tego porto użyto owoców ze starych, doskonałych krzewów winnic
Graham's z północnego brzegu Douro. Kolor wina jest głęboki, mocny, z niebieskofioletowymi akcentami.

20ZŁ / 10CL

ALAMBRE MOSCATEL
D.O.C. MOSCATEL DE SETUBAL / PORTUGALIA
Alambre Moscatel de Setubal to rewelacyjne, deserowe wino produkowane w Portugalii na półwyspie Setubal
z najwyższą starannością z najlepszych partii owoców. Barwa jest głęboka, intensywna, bursztynowa z czerwonymi
refleksami. W nosie wyczuwalna jest kandyzowana skórka pomarańczowa, morela i miód. Na podniebieniu to słodkie,
wzmocnione wino jest pełne owoców, złożone, miękkie i eleganckie. Wyprodukowane ze szczepu Moscatel wino ma
niezwykle długi finisz.

70ZŁ / 35CL

CYDR LUBELSKI LODOWY
Cydr Lubelski Lodowy to unikalny, doskonały produkt wyprodukowany z polskich jabłek. Do wyprodukowania
1 litra tego świetnego cydru potrzebne jest aż 5,5 kg jabłek. Cydry lodowe, podobnie jak wina lodowe, to produkty
premium - cechuje je doskonała jakość oraz niezwykłe złożony proces produkcji wykorzystujący najlepsze surowce. Cydr
Lodowy jest przecudnie słodki dzięki wyjątkowej technice bazującej na ujemnych temperaturach w procesie tworzenia.

50ZŁ / 50CL

