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QUINTA DA ALORNA TINTO
QUINTA DA ALORNA, Portugalia, Tejo

Wino wytrawne o intensywnej ciemnorubinowej szacie z feerią aromatów 
czerwonych, dojrzałych owoców. Ciemne wiśnie, jagody, owoce leśne uzupełnione 
są suszoną śliwką i bakaliami. Wino dobrze zrównoważone, pełne, o dobrej 
strukturze i miękkich, gładkich taninach.
A dry wine with an intense dark ruby robe with a cornucopia of red ripe fruit. Dark 
cherries, berries, forest fruits are supplemented with dried plum and dried fruit. 
A well-balanced wine, full, with good structure and soft, smooth tannins.

15 CL - 14 ZŁ     75 CL - 61 ZŁ

MASSERIA PARIONE PRIMITIVO PUGLIA IGT
CASTELLANI, Włochy, Apulia

Wino wytrawne o głębokiej atramentowo-rubinowej barwie. Intensywne i trwałe 
aromaty lukrecji i czerwonych jagód. W ustach pełne i przyjemnie ciepłe, z mocną 
i dobrze zaznaczoną taniną.
A dry wine with a deep ink-ruby color. Intense and persistent aromas of licorice and red 
berries. Full and pleasantly warm in the mouth, with strong and well-de�ned tannins.

15 CL - 15 ZŁ     75 CL - 64 ZŁ

RUFFINO CHIANTI DOCG
RUFFINO, Włochy, Toskania, Chianti

Wino wytrawne o błyszczącej, rubinowo-czerwonej sukni i złożonych aromatach 
owocowo- kwiatowych, z nutami przypraw i orzechów laskowych. Dobrze 
zharmonizowane i aksamitne, o pełne strukturze i gładkich taninach, prezentuje 
przyjemne owocowe smaki. Chianti Ru�no jest rozpoznawane przez miłośników 
wina na całym świecie jako ambasador Toskanii.
Dry wine with a shiny, ruby-red dress and complex fruit and �ower aromas, with notes 
of spices and hazelnuts. Well harmonized and velvety, full of structure and smooth 
tannins, it presents pleasant fruit �avors. Chianti Ru�no is recognized by wine lovers 
around the world as the Tuscan ambassador.

75 CL - 70 ZŁ

COTO MAYOR CRIANZA
EL COTO DE RIOJA, Hiszpania, Rioja

Wino wytrawne o głębokim kolorze wiśni. Na nosie wyczuwalne dojrzałe owoce 
o kon�turowym akcencie i waniliowym, lekko tostowym wykończeniu. W ustach 
mięsiste, zrównoważone, z dobrą owocową trwałością. Powstałe z selekcjonowa-
nych winogron. W procesie fermentacji uzyskuje niezwykłą krągłość dzięki 
balansowi owocowości i struktury.
Dry wine with a deep cherry color. On the nose you can feel ripe fruit with a cherry 
accent and vanilla, slightly toasted �nish. In the mouth, �eshy, balanced, with good 
fruity durability. Made from selected grapes. In the fermentation process, it acquires an 
unusual roundness due to the balance of fruitiness and structure.

75 CL - 88 ZŁ

MICHEL LYNCH MERLOT & CABERNET 
SAUVIGNON BORDEAUX AOC
MICHEL LYNCH, Francja, Bordeaux

Wino wytrawne o błyszczącej, granatowej sukni. Hojne, zrównoważone i okrągłe 
na podniebieniu, z jędrnymi, dojrzałymi taninami. Ta bordoska mieszanka gron 
ujawnia aromatyczne nuty czarnej porzeczki i świeżego chleba, z ogólnym wrażeniem 
dojrzałości i mocy. Jest harmonijnym ucieleśnieniem terroirów regionu Bordeaux.
Dry wine with a shiny navy blue dress. Generous, balanced and round on the palate, 
with �rm, ripe tannins. This Bordeaux mix of grapes reveals the aromatic notes 
of blackcurrant and fresh bread, with a general impression of maturity and power. 
It is a harmonious embodiment of the Bordeaux terroirs.

75 CL - 81 ZŁ

OZZI SHIRAZ
OZZI, Australia, South-Eastern Australia

Wytrawne czerwone wino, wytwarzane z winogron Shiraz, o rubinowej barwie, 
z purpurowymi re�eksami i intensywnymi aromatami dojrzałych owoców, 
uzupełnione o słodkawe nuty dębu. Na podniebieniu ukazuje dojrzały owocowy 
bukiet ciemnych jagód, dopełniony gładkimi taninami oraz miękkim aksamitnym 
wykończeniem.
A dry red wine made from Shiraz grapes, with a ruby red color, purple re�ections and 
intense aromas of ripe fruit, complemented by sweet oak notes. On the palate it shows a 
ripe fruit bouquet of dark berries, complemented by smooth tannins and a soft velvet �nish.

15 CL - 12 ZŁ     75 CL - 55 ZŁ
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CASA PECUNIA 'INSIGHT' PROSECCO SPUMANTE DOC
CASA PECUNIA, Włochy, Veneto, Prosecco

15 CL - 13 ZŁ     75 CL - 57 ZŁ

Wyjątkowe wino musujące stworzone ze specjalnie wyselekcjonowanych gron 
szczepu Glera, które dojrzewały na słonecznych wzgórzach słynnego regionu 
Veneto. Wino kreśli się pięknym jasnozłotym kolorem i przyjemnie świeżymi 
aromatami owoców. Subtelne bąbelki dają ekspresyjne orzeźwienie, zaś �nisz jest 
niezwykle przyjemny.
A unique sparkling wine created from specially selected grapes of the Glera variety, 
which ripened on the sunny hills of the famous Veneto region. The wine creates 
a beautiful light golden color and pleasantly fresh fruit aromas. Subtle bubbles give 
expressive refreshment, and the �nish is extremely pleasant.

PERE VENTURA CAVA PRIMER RESERVA BRUT
PERE VENTURA, Hiszpania, Katalonia, Cava

75 CL - 86 ZŁ

Wino musujące o lśniącej, słomkowożółtej barwie i zielono-złotych re�eksach  
obudzanych energicznymi koralami bąbelków. Na nosie młode, o delikatnym 
wiosennym aromacie pełnym świeżości owoców cytrusowych, nutami migdałów 
i tostowych. W smaku bardzo wytrawne, eleganckie, zrównoważone i świeże.
Sparkling wine with a shiny, straw-yellow color and green-gold re�ections awakened 
by energetic bubble corals. Young on the nose, with a delicate spring aroma full of freshness 
of citrus fruits, notes of almond and toasted. The taste is very dry, elegant, balanced and fresh.

JACQUART MOSAIQUE BRUT CHAMPAGNE
JACQUART, Francja, Szampania

Szampan o jasnej złocistej barwie, delikatnych i trwałych bąbelkach. Jest orzeźwia-
jący, aromatycznie pachnący gruszką oraz świeżym chrupiącym pieczywem, zaś 
w smaku rześki, zrównoważony, o długim zakończeniu. Brut Mosaique to kupaż 
dominującego owocu Chardonnay, oraz szczepów Pinot Noir oraz Pinot Meunier. 
Produkcja metodą fermentacji wtórnej w butelce. Jacquart Champagne to jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych domów szamańskich.
Champagne with a bright golden color, delicate and persistent bubbles. It is refreshing, 
aromatically scented with pear and fresh crunchy bread, while crisp, balanced, with 
a long �nish. Brut Mosaique is a blend of the dominant Chardonnay fruit, 
and the Pinot Noir and Pinot Meunier strains. Secondary fermentation production 
in a bottle. Jacquart Champagne is one of the most recognizable shaman houses.

75 CL - 242 ZŁ

OZZI CHARDONNAY
OZZI, Australia, South-Eastern Australia

Wytrawne białe wino, wytwarzane z winogron Chardonnay, o jasno-słomkowej 
barwie, z zielonymi re�eksami i wyraźnie wyczuwalnymi aromatami melona oraz 
orzeźwiających owoców cytrusowych z delikatnymi nutami dębu. Na podniebieniu
uwydatnia się odrobina słodyczy i zrównoważonej kwasowości, z bardzo 
przyjemnym owocowym �niszem.
A dry white wine made from Chardonnay grapes, with a light straw color, with green 
re�ections and clearly noticeable aromas of melon and refreshing citrus fruits with 
delicate oak notes. A bit of sweetness and balanced acidity on the palate, with a very 
pleasant fruity �nish.

15 CL - 12 ZŁ     75 CL - 55 ZŁ

QUINTA DA ALORNA BRANCO
QUINTA DA ALORNA, Portugalia, Tejo

Wino wytrawne o klarownej złotej barwie z zielonymi re�eksami tańczącymi 
w szkle. Bogactwo tropikalnych aromatów, z mocno zaznaczonymi nutami 
dojrzałego ananasa i kwaskowej cytryny. Harmonijne, dobrze zbalansowane, 
o przyjemnym, trwałym i świeżym zakończeniu.
A dry wine with a clear golden color and green re�ections dancing in the glass. The 
richness of tropical aromas, with strongly marked notes of ripe pineapple and acid 
lemon. Harmonious, well-balanced, with a pleasant, durable and fresh �nish.

75 CL - 61 ZŁ

QUINTA DA ALORNA ROSE
QUINTA DA ALORNA, Portugalia, Tejo

Wino wytrawne zbudowane z jednej z najszlachetniejszych lokalnych odmian 
winorośli. Zachwyca intensywnie różową barwą z kompozycją soczystych,  owocowych 
aromatów. Dobrze wyczuwalna róża jest podkreślona dojrzałymi porzeczkami 
i malinami. Świeże, gładkie, dobrze zbalansowane, bardzo przyjemne w piciu.
A dry wine made from one of the noblest local varieties of vine. It impresses with an 
intensely pink color with a composition of juicy, fruity aromas. The well-noticeable rose 
is underlined with ripe currants and raspberries. Fresh, smooth, well-balanced, very 
pleasant to drink.

75 CL - 61 ZŁ

ANTICHELLO PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE IGT
SANTA SOFIA , Włochy, Veneto, Delle Venezie

Wino wytrawne z niezwykle popularnego i cenionego regionu Delle Venezie, 
o jasnym, słomkowym kolorze, z zielonymi niuansami oraz o charakterystycznym 
dla Pinot Grigio kwiatowym bukiecie aromatów. W smaku jedwabiste i gładkie.
A dry wine from the extremely popular and valued Delle Venezie region, with a light straw 
color, green nuances and a characteristic �oral bouquet of aromas. Silky and smooth.

15 CL - 15 ZŁ     75 CL - 70 ZŁ

MICHEL LYNCH SAUVIGNON BLANC BORDEAUX AOC
MICHEL LYNCH , Francja, Bordeaux

Wino wytrawne o bladej, jaskrawej barwie ze srebrnymi re�eksami. Dzięki 
aromatom cytrusów, białych kwiatów i ananasa może się pochwalić zaskakująco 
soczystym i pełnym wrażeniem na podniebieniu. Na �niszu aromatyczne, delikatnie 
mineralne z charakterystyczną ostrą świeżością.
A dry wine with a pale, bright color with silver re�ections. Thanks to the aromas 
of citrus, white �owers and pineapple, it can boast a surprisingly juicy and full-bodied 
palate. At the �nish aromatic, delicately mineral with a characteristic sharp freshness.

75 CL - 81 ZŁ

SAVE WATER DRINK RIESLING
ALLENDORF, Niemcy, Rheingau

Świeży i żywy, wytrawny Riesling o klarownej złotej barwie z zielonymi re�eksami. 
Z kieliszka dobywa się charakterystyczny zapach świeżej trawy, dojrzewających 
ananasów i soczystych moreli. W smaku harmonijny, ewoluujący, z miękkim, 
owocowym wykończeniem.
Fresh and lively, dry Riesling with a clear golden color with green re�ections. From the 
glass comes the characteristic smell of fresh grass, ripening pineapples and juicy 
apricots. The taste is harmonious, evolving, with a soft, fruity �nish.

15 CL - 18 ZŁ     75 CL - 88 ZŁ

DOMANE WACHAU TERRASSEN 
FEDERSPIEL GRUNER VELTLINER
DOMANE WACHAU, Austria, Wachau

Wino wykazuje bardzo typowy i konsekwentny styl Grüner Veltliner, z dużą ilością 
owoców i wyraźnym charakterze mineralnym. Oprócz pięknej jasnozłotej barwy 
oferuje kuszące aromaty moreli, zielonego jabłka i kwiatu brzoskwini. W smaku 
świeże, z przyjemną kwasowością i bardzo dobrze wyważonym ostrym wykończe-
niem. Wybrane ze względu na specy�czny mikroklimat i skąpe pierwotne gleby 
skalne, winnice dla tego Grüner Veltlinera zostały starannie wyselekcjonowane 
ze stromych tarasów w dolinie Wachau.
The wine has a very typical and consistent Grüner Veltliner style, with lots of fruit 
and a distinct mineral character. In addition to the beautiful light golden color, it o�ers 
tempting aromas of apricot, green apple and peach blossom. Fresh taste, with 
pleasant acidity and very well balanced sharp �nish. Selected for their speci�c 
microclimate and scant original rock soils, the vineyards for this Grüner Veltliner 
were carefully selected from the steep terraces in the Wachau Valley.

75 CL - 98 ZŁ

wina musujące
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wina Białe
-  W H I T E  W I N E S  -

wina Białe
-  W H I T E  W I N E S  -

wino Różowe
-  P I N K  W I N E  -


