
Wine List



białe/ white

Wino RestauRacji KonfituRa  10 cL 9,-
Szczep/Variety: Trebbiano, Chardonnay 50 cl 30,-
Subtelne i proste białe wino, z akcentami owocowo - kwiatowymi. Idealne jako aperitif, a także do ryb, sałat, lekkich dań i 
owoców morza.
Subtle and simple white wine, with fruity and floral accents. Perfect as an aperitif, as well as for fish, salads, light dishes and seafood.

czerwone/ red

Wino RestauRacji KonfituRa  10 cL 9,-
Szczep/Variety: Sangiovese, Montepulciano 50 cl 30,-
Delikatne w aromacie z lekko zaznaczonym owocem wiśni. W ustach podobne – proste, ale przyjemne, delikatna kwasowość 
z lekko słodkim, owocowym finiszem. Do lekkich dań mięsnych.
Delicate in aroma with a slightly marked cherry fruit. In the mouth similar - simple but pleasant, delicate acidity with a slightly sweet, fruity finish. 
For light meat dishes.

deserowe/ dessert

Viña LosaR BLanco białe/ white 10 cL 9,-
Vino de Mesa, Bodegas Victorianas, Hiszpania/Spain 75 cl 55,-
Szczep/Variety: Viura
Półsłodkie. Soczyście owocowe.
Odświeżający bukiet, pełen zapachów owoców cytrusowych i białych kwiatów, bardzo charakterystyczny dla szczepu Viura. 
Bardzo uniwersalne wino, nadające się na wszelkie okazje. Aperitif, ryby i owoce morza.
Semi-sweet. Fruit juices.
Refreshing bouquet full of citrus and white flowers, very characteristic for Viura. Very versatile wine, suitable for all occasions. Aperitif, fish and 
seafood.

LomBaRdo santa messa Bianco białe/ white 10 cL 10,-
I.G.T. Sicilia, Vino Liquoroso, Włochy/Italy 100 cl 85,-
Szczep/Variety: Catarratto, Inzolia
Słodkie. Intensywne.
Twórcą tego likierowego wina jest Carlo Pellegrino, jeden z najbardziej cenionych sycylijskich producentów. Długo dojrzewane  
w beczkach, charakteryzuje się pełnym i niezwykle miękkim smakiem z wyraźnie zaznaczoną słodyczą.
Sweet. Intensive.
The creator of this liqueur wine is Carlo Pellegrino, one of the most respected Sicilian producers. Long-ripened in barrels, characterized by full and 
extremely soft taste with clearly marked sweetness.

Viña LosaR tinto czerwone/ red 10 cL 9,-
Vino de Mesa, Bodegas Victorianas, Hiszpania/Spain 75 cl 55,-
Szczep/Variety: Tempranillo
Półsłodkie. Pełne z wiśniową nutą.
Piękny, głęboki kolor i dojrzały, intensywny zapach z akcentami wiśni i czarnych porzeczek. W smaku zbalansowane, bogate, 
półsłodkie z miękkimi taninami. Znakomite do picia samo, również z twardymi serami lub czekoladowymi deserami. Dopełni 
swoim smakiem pikantne pasztety i potrawy z dziczyzny.
Semi-sweet. Full with cherry notes.
Beautiful, deep color and ripe, intense scent with cherry accents and black currants. Taste balanced, rich, semi-sweet with soft tannins. Excellent for 
drinking alone, also with hard cheese or chocolate desserts. Fill your spicy pate and game with your taste.

Wina na kieliszki/ Wines by glassesWina na kieliszki/ Wines by glasses

musujące/ sparkling

HenRy VaRnay demi-sec  10 cL 8,-
Vin Mousseux France, Francja/France (z watą cukrową) 10 cl 10,-
Szczep/Variety: Chardonnay 75 cl 45,-
Półwytrawne. Owocowe i odświeżające. 
Jasnożółty kolor i ciągły strumień drobnych pęcherzyków. W nosie aromat zielonego jabłka i melona. Na podniebieniu 
znajdziemy lekkie smaki owoców cytrusowych i jabłek. Świeża kwasowość tworzy lekkie zrównoważone wino, pasujące do 
wszystkich owoców morza, kremowych serów i wypieków.
Semi-dry. Fruitful and refreshing.
Bright yellow color and continuous stream of fine bubbles. The aroma of green apple and melon in the nose. On the palate we will find light flavors 
of citrus fruits and apples. Fresh acidity creates light, balanced wine that fits all seafood, creamy cheese and pastries.

cantine sgaRzi PRosecco PeRLa Bianca  75 cL 65,-
D.O.C. Prosecco, Cantine Sgarzi, Włochy/Italy
Szczep/Variety: Glera
Wytrawne. Orzeźwiające i pełne.
Jasno słomkowy kolor. W zapachu wyczuwalne jabłka i cytryny. Delikatne w smaku. Polecane jako aperitif oraz do ryb, sałatek, 
lekkich dań.
Wyróżnione: Mundus Vini 2014 – Silver medal, Mundus Vini 2012 – Silver medal
Dry. Refreshing and full.
Brightly colored straw. The smell of apples and lemons. Delicate in taste. Recommended as aperitif and for fish, salads, light meals.
Featured: Mundus Vini 2014 - Silver medal, Mundus Vini 2012 - Silver medal



cHemin de La seRRe BLanc białe/ white 75 cL 65,-
I.G.P. Côtes de Gascogne
Szczep/Variety: Colombard
Delikatnie wytrawne. Rześkie, spokojne.
W barwie jasno żółte ze słomkowym refleksem. Nos typowy dla win szczepu Colombard czyli owoce i żółte cytrusowe landrynki. 
Najlepiej serwować schłodzone, na przykład jako aperitif.
Gently dry. Brisk, calm.
The color is light yellow with straw reflex. The nose typical of Colombard wines is fruit and yellow citrus fruit. It is best to serve chilled, for example, 
as an aperitif.

cHemin de La seRRe Rouge czerwone/ red 75 cL 65,-
I.G.P. Pays d’Herault
Szczep/Variety: Carignan
Delikatnie wytrawne. Pełne i intensywne.
Wytworzone ze starej odmiany Carignan, typowej dla południa Francji. Bogaty zapach suszonych owoców, jagód i aromatów 
wanilii pobudza zmysły. Ten „południowy Francuz” jest płaski z miękkimi garbnikami. Idealnie komponuje się z grillowaną 
jagnięciną.
Gently dry. Full and intense.
Produced from the old Carignan variety, typical of the south of France. The rich scent of dried fruits, berries and vanilla flavors stimulates the senses. 
This „Southern Frenchman” is flat with soft tannins. Perfectly combines with grilled lamb.

Francja/ France

Francja - kolebka win najwyższej klasy
Francuzi nie szukali w winiarstwie li tylko bachicznej przyjemności. 

Przez stulecia wykształcili niezawodne metody produkcji, zdefiniowali 
pojęcie terroir, wyselekcjonowali gros ważniejszych szczepów winorośli. 

Wrodzony hedonizm popychał ich do tworzenia wysublimowanej 
kuchni i win wielkiego formatu.

Bordeaux, Chateauneuf, Burgundia, Champagne to archetypy i wciąż 
wzorce w swojej klasie. Współczesne francuskie wina są nie tylko 

eleganckie, nieprzesadzone i zachowujące lokalną tożsamość, ale 
szybciej gotowe do picia.

I.G.P. Côtes de Gascogne

I.G.P. Pays d’Herault

Winiarstwo eko/ekologiczne – oznacza wino wytwarzane z winogron pochodzących  
z uprawy ekologicznej.  W największym skrócie oznacza to system uprawy winorośli, 

w którym wyklucza się stosowanie produktów syntezy chemicznej. Nie używa się więc 
nawozów sztucznych ani syntetycznych środków ochrony roślin. W winiarni nie stosuje 

się produktów pochodzenia zwierzęcego, ani surowców z roślin modyfikowanych 
genetycznie. Dozwolone jest natomiast używanie dwutlenku siarki, choć jego dawki są 

zazwyczaj znacznie niższe niż w winiarstwie „konwencjonalnym”.



BoRsao tinto joVen czerwone/ red 75 cL 55,-
D.O. Campo de Borja, Bodegas Borsao, Hiszpania/Spain
Szczep/Variety: Garnacha, Tempranillo, Cabernet Sauvignon
Półwytrawne. Zbalansowane, choć soczyste.
Nasycona czerwona barwa, z fioletowymi refleksami. W zapachu wyczuwalne nuty czerwonych owoców, z elementami 
kwiatowymi. Treściwe, skoncentrowane wino o długim finiszu. Najlepsze do czerwonych mięs i dziczyzny.
Semi-dry. Balanced and juicy.
Saturated red color, with violet reflections. Remarkable notes of red fruits, with floral elements. Concise, concentrated wine with long finish. Best for 
red meats and game.

n

Quinta da Raza VinHo VeRde BLanco białe/ white 75 cL 60,-
D.O.C. Vinho Verde, Quinta da Raza, Portugalia/Portugal
Szczep/Variety: Arinto, Azal, Trajadura
Półwytrawne. Świeże i owocowe.
Cytrynowy kolor. Owocowy zapach z charakterem grejpfrutowym. Rześkie i aromatyczne. Bardzo lekkie. 
Wyróżnione: Mundus Vini 2016 Gold Medal (2015), Concours Mondial de Bruxelles 2015
Grand Gold Medal (2014)
Semi-dry. Fresh and fruity.
Lemon color. Fruity scent with grapefruit character. Crisp and aromatic. Very light.

Featured: Mundus Vini 2016 Gold Medal (2015), Concours Mondial de Bruxelles 2015

Hiszpania/ spain • portugalia/ portugal

Hiszpania - kraj wina
To banalne stwierdzenie wcale nie czyniło z tego miejsca mekki dla 
koneserów win wysokiej klasy. Winorośl jest tutaj tak powszechna 

jak u nas zboże jednak przez całe lata poza wyjątkami produkowała 
morze średniej jakości niebutelkowanych win. Ostatnie lata to 

prawdziwy boom - renesans klasycznych regionów ze wspaniałymi 
winami najwyższej klasy, jak i powstawanie nowych regionów 

skutecznie rywalizujących z wyrobami z Chile czy Australii.

Przyszłość Hiszpanii to z pewnością wina terroistyczne w typie 
francuskich Chateaux.

Portugalia - kraina wina i słońca
W ojczyźnie porto koneserzy znajdą mnóstwo znakomitych odmian 

tego wina. Zarówno nowoczesne winiarnie jak i te z tradycjami, 
ulokowane w malowniczym krajobrazie słonecznych wzgórz 

Portugalii, zapraszają gości na lampkę wybornego trunku.  Najbardziej 
znane na świecie jest wino porto (pochodzące z doliny Douro) oraz 

niezwykle trwałe wino madera. Z Portugalii pochodzi także m.in. 
vinho verde oraz wina regionalne, np. z Douro, Alentejo, Dão, Bairrada, 

a także wino moscatel (z okolic Setúbal i Favaios).

D.O. Vinho Verde

D.O. Campo de Borja



tenuta di moRzano cHianti nonnonanni czerwone/ red 75 cL 65,-
D.O.C.G. Chianti, Tenuta Di Morzano, Włochy/Italy
Szczep/Variety: Sangiovese, Canaiolo, Trebiano, Malvasia
Delikatnie wytrawne. Dojrzałe i owocowe.
To Chianti: wino o genialnym rubinowo-czerwonym kolorze, nos charakteryzuje typowe zapachy purpurowego krzewu i 
małych czerwonych owoców Sangiovese. Młode i smaczne, w ustach świeże, zrównoważone i średnie ciało z nieagresywnymi 
taninami, zrównoważonymi odpowiednią kwasowością. Wino łatwe do picia, idealny towarzysz codziennych posiłków.
Gently dry. Ripe and fruity.
It’s Chianti: wine with a brilliant ruby-red color, nose characterized by typical scents of purple bush and small red fruits Sangiovese. Young and 
tasty, fresh, balanced and medium body with non-aggressive tannins, balanced with appropriate acidity. Easy to drink wine, perfect companion of 
everyday meals.

Le Vigne di sammaRco PRimitiVo di manduRia czerwone/ red 75 cL 85,-
D.O.P. Primitivo di Manduria, Le Vigne di Sammarco, Włochy/Italy
Szczep/Variety: Primitivo
Wytrawne, miękkie. Pełne i bogate.
Czerwone wytrawne wino o ciemnorubinowej barwie z niuansami fioletu. W nosie wyczuwalne aromaty czerwonych owoców, 
porzeczek i śliwek z nutami korzennymi. W smaku wyraźny charakter owocowy. Dobra struktura i łagodne taniny przechodzące 
w delikatną słodycz. Polecane do wędlin, ciemnych mięs, dojrzewajacych serów, makaronów, dań mącznych.
Dry, soft. Full and rich.
Red dry, dark-red wine with violet nuances. The smell of red fruits, currants and plums with spicy notes in the nose. The taste is distinctly fruity. Good 
structure and gentle tannins going into delicate sweetness. Recommended for cold meats, dark meats, ripening cheeses, pasta, pasta dishes.

n
cLassic cHaRdonnay Vse białe/ white 75 cL 60,-
D.O. Central Valley, Viña San Esteban, Chile/Chile
Szczep/Variety: Chardonnay
Wytrawne. Tropikalne i lekkie.
Jasnozłoty kolor. Świeże aromaty cytrusów i owoców tropikalnych. Średnio zbudowane, z przyjemnym finiszem. Połączenie 
aromatów owocowych i średniego ciała sprawiają, że wino to doskonale pasuje do łososia lub kalmarów.
Dry. Tropical and light.
Bright golden color. Fresh aromas of citrus and tropical fruits. Medium built, with a nice finish. The combination of fruit aromas and medium body 
makes the wine perfectly suited to salmon or calamari.

cLassic caBeRnet sauVignon Vse czerwone/ red 75 cL 60,-
D.O. Aconcagua Valley, Viña San Esteban, Chile/Chile
Szczep/Variety: Cabernet Sauvignon
Wytrawne. Pełne i wyraziste.
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. 
Dry. Full and expressive.
Light ruby color with intense aromas of red and black fruits. Cherries, blackberries and plums blend in with delicate nuances of spices. Excellent wine, 
good texture and delicate tannins. It gives a pleasant balance of fruity and oak with a long finish. Recommended for cheeses, steaks, roasts, pasta, 
casseroles and croissants.
.

Włochy/ italy • cHile/ chile

Włochy - prawdziwy winiarski kolos
Można tu spotkać tańsze od wody złej jakości wina dla masowego 

odbiorcy jak i warte swych wysokich cen winiarskie arcydzieła.
Jednak współczesna konkurencja popycha ten kraj już tylko  
w jednym kierunku jakości opartej na lokalnej tożsamości.

Ogólny poziom win jest wysoki , ceny wciąż rozsądne 
 a rozsławione marki nie tracą na popularności.

DOCG Chianti
D.O.P. Primitivo 
di Manduria

D.O. Central Valley
D.O. Aconcagua Valley

Chile - moda ostatnich lat
Chilijskie wina cieszą się dziś niezwykłym powodzeniem. 
Przyjemne , łatwe w odbiorze stanowią doskonały wstęp 

dla przyszłych miłośników win.
Jednak współczesne Chile to nie tylko morze łatwych, czystych, gotowych 

do picia trunków z najpopularniejszych szczepów.




