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Wina Domowe / Wine House
 

Marqués De Fuertigo White Semi-Dry 
D.O. La Mancha - Hiszpania 
Bukiet z orzeźwiającymi nutami jabłka, gruszki oraz melona. Lekkie, przyjemnie świeże, bia-
łe, półwytrawne wino rekomendowane jako aperitif, do przystawek, makaronów, wędzonych 
serów, pasztetów i owoców morza. Szczep: Arien.
Bouquet with refreshing notes of apple, pear and melon. Light, pleasantly fresh, white, semi-
-dry wine recommended as an aperitif, with appetizers, pasta, smoked cheese, pates and 
seafood. Grape variety: Arien.

     
  

75 cl      55 zł               
  

15 cl        12 zł

Marqués De Fuertigo Red Semi-Dry 
D.O. La Mancha - Hiszpania  
Głęboko rubinowa barwa. Nos z owocami przywołującymi wspomnienie gorącego hiszpań-
skiego lata. Wino eleganckie, dobrze zbudowane, które znakomicie pasuje do większości 
potraw. Szczep: Tempranillo, Garnacha Tinta.
Deep ruby color. Nose with fruit evoking memories of hot Spanish summer. Elegant, well-
-built wine that goes well with most dishes. Grape variety: Tempranillo, Garnacha Tinta.

  
75 cl         55 zł          

  
15 cl        12 zł



      Wina Musujące / Sparkling Wines

Louis Roederer Brut Premier      
Champagne A.O.C. - Francja 
„Elegancki, soczysty szampan ze świetną nutą kwiatu jabłoni. W ustach przywołuje wspo-
mnienie zielonego i żółtego jabłka, mandarynki i startego imbiru z dodatkiem krakersów  
z razowej mąki pszennej. Cudowna struktura, ze smacznym zakończeniem”– Wine Specta-
tor. Kompozycja: 40% Pinot Noir, 40% Chardonnay, 20% Pinot Meunier.
“Elegant, juicy champagne with a great hint of apple blossom. In the mouth it brings back 
memories of green and yellow apples, mandarin and grated ginger with the addition of crac-
kers from wholemeal wheat flour. A wonderful structure with a tasty finish. ”- Wine Specta-
tor. Grape variety: 40% Pinot Noir, 40% Chardonnay, 20% Pinot Meunier.

 
  

75 cl     350 zł

Prosecco Valdobbiadene Brut       
D.O.C.G.  Prosecco Superiore  - Włochy
Wino musujące, wytrawne. Z serca regionu, gdzie produkowane jest najlepsze Prosecco. 
Jasnosłomkowa barwa, elegancki kwiatowy bukiet, wyjątkowa kwasowość i znakomite bą-
belki. Pozostawia niezapomniane zakończenie.  Szczep: Valdobbiadene / Glera.
Sparkling, dry wine. From the heart of the region where the best Prosecco is produced. Light 
straw color, elegant floral bouquet, exceptional acidity and excellent bubbles. It leaves an 
unforgettable ending. Grape: Valdobbiadene / Glera

  
75 cl      119 zł 

Prosecco Brut        
D.O.C. Treviso - Włochy 
Wino musujące, wytrawne. Świetne musujące wino (wyprodukowane metodą charmat) z 
eleganckim kwiatowym bukietem i wyśmienitymi „bąbelkami”.  Znakomita równowaga mię-
dzy kwasowością a łagodnością. Podawać schłodzone jako aperitif, do ryb czy owoców 
morza. Szczep: Glera
Sparkling, dry wine. Great sparkling wine (produced using the charmat method) with an ele-
gant flower bouquet and delicious „bubbles”. A great balance between acidity and mildness. 
Serve chilled as an aperitif, with fish or seafood. Grape variety: Glera

  
75 cl       80 zł          

  
10 cl        12 zł  

Jean Remi Demi-Sec        
Unia Europejska
Wino musujące, półwytrawne. Półwytrawne wino musujące o bogatej owocowej nucie.
Świetne jako aperitif oraz do delikatnych dań i deserów. Szczep: blend różnych szczepów.
Sparkling, semi-dry wine. A semi-dry sparkling wine with a rich fruity note. Perfect as an 
aperitif and with delicate dishes and desserts. Grape variety: a blend of different strains.

  
75 cl       50 zł



               Wina Białe / White Wines
 

Neblina Chardonnay
Central Valley - Chile 
Intensywne i świeże aromaty z owocami cytrusowymi, gruszką i ananasem. W smaku od-
świeżające, delikatne, wyważone, lekko słodkie. 95% Chardonnay z 5% dodatkiem innych 
odmian. Ręcznie oraz mechanicznie zbierane winogrona (plon z 1 ha winnicy 10 -20 ton) 
dojrzewają 2 miesiące w kadzi ze stali nierdzewnej. Polecane do ryb i owoców morza.
Intense and fresh aromas with citrus fruit, pear and pineapple. The taste is refreshing, de-
licate, balanced, slightly sweet. 95% Chardonnay with 5% of other varieties. Hand and me-
chanically picked grapes (yield from 1 ha of vineyard 10-20 tons) mature for 2 months in a 
stainless steel tub. Recommended for fish and seafood.

  
75 cl         69 zł                    

  
15 cl           15 zł 

 

Pinot Grigio, Casa Lunardi  
Delle Venezie I.G.T. - Włochy 
Aromaty owoców tropikalnych takich jak mango, kiwi z kuszącymi nutami kwiatów (akacja, 
wiciokrzew, pomarańcza). Umiarkowana kwasowość. Wino idealne do jarzynowych zup, sa-
łat, przekąsek czy grillowanego białego mięsa. Szczep: Pinot Grigio.
Aromas of tropical fruits such as mango, kiwi with tempting notes of flowers (acacia, honey-
suckle, orange). Moderate acidity. The wine is perfect for vegetable soups, salads, snacks or 
grilled white meat. Grape: Pinot Grigio. 

 
  

75 cl      70 zł                      
  

15 cl        16 zł  

Riesling Classic Rudolf Müller  
Pfalz, Qualitatswein - Niemcy 
Wytrawny Riesling o bardzo świeżym owocowym bukiecie z brzoskwinią, morelą, zielonym 
jabłkiem. W smaku mineralny, pozostawiający długie zakończenie. Rekomendowany do sa-
łat, warzyw zwłaszcza do szparagów oraz białego mięsa, ryb i drobiu. Podawać w tempera-
turze 6oC. Szczep: 100% Riesling.
A dry Riesling with a very fresh fruity bouquet with peach, apricot and green apple. Mineral 
flavor with a long finish. Recommended for salads, vegetables, especially asparagus and 
white meat, fish and poultry. Serve at 6oC. Grape variety: 100% Riesling.

 
  

75 cl     89 zł

 

Batasiolo Gavi Del Comune Di Gavi 
D.O.C.G. La Morra - Włochy 
Jedno z najważniejszych białych, wytrawnych win z Piemontu. Delikatna słomkowo-żółta 
barwa z głębokimi zielonymi refleksami. W smaku wytrawne ale odświeżające, przyjemne, 
dobrze wyważone. Idealne jako aperitif a także do hors-d’oeuvres i ryb. Szczep: 100% Cortese. 
One of the most important dry white wines from Piedmont. Delicate straw-yellow color with 
deep green reflections. The taste is dry but refreshing, pleasant, well-balanced. Perfect as an 
aperitif, hors-d’oeuvres and fish. Grape variety: 100% Cortese.

 
  

75 cl    119 zł

 
 



              Wina Czerwone / RedWines

Merlot Casa Lunardi 
I.G.T. Delle Venezie - Włochy 
Wino wytrawne. Świeże, owocowe wino z aromatem wiśni i delikatnym tchnieniem fiołków. 
Wyprodukowane wyłącznie z gron o wysokiej zawartości cukru. Wyróżniająca się barwa 
oraz taniny to efekt zastosowania metody „Ganimede” w procesie winifikacji.  W smaku krą-
głe, bardzo dobrze pasuje do makaronów, serów, zup, dań mięsnych. Szczep: Merlot
Dry wine. Fresh, fruity wine with the aroma of cherries and a delicate breath of violets. Made 
only from grapes with a high sugar content. The distinctive color and tannins are the result 
of using the „Ganimede” method in the vinification process. Round in taste, it goes very well 
with pastas, cheeses, soups and meat dishes. Grape variety: Merlot.

  
75 cl        69 zł                    

  
15 cl        15 zł  

 
Primitivo, La Casada   
Salento I.G.T. - Włochy 
Elegancka rubinowa barwa z fioletowymi refleksami. Intensywny, aromatyczny bukiet z paletą 
owoców typu ciemna wiśnia czy śliwka podanych w przetworzonej formie (konfitura). W smaku 
przyjemne, ułożone, aksamitne. Znakomite do pieczeni, serów, zup. Szczep: 100% Primitivo. 
Elegant ruby color with purple reflections. An intense, aromatic bouquet with a palette of 
fruits such as dark cherry or plum served in a processed form (jam). The taste is pleasant, 
arranged and velvety. Perfect for roasts, cheeses and soups. Grape variety: 100% Primitivo.

  
75 cl          70 zł                    

  
15 cl        16 zł      

Reserva d’Amizade     
Vinho Regional Estremadura, Paco Das Cortes - Portugalia 
Winogrona użyte do produkcji tego wina pochodzą z najlepszego terroir regionu Estremadu-
ra. W smaku aksamitne, o znakomitej strukturze, z charakterystycznym bukietem owoców 
leśnych, przypraw i czekolady. Rekomendowane do pieczonej jagnięciny, pikantnych dań 
mięsnych oraz delikatnych serów. Kompozycja: 40% Castelao, 30% Tinta Roriz, 30% Alican-
te Bouschet.
The grapes used to produce this wine come from the best terroir of the Extremadura region. 
Velvety in taste, with an excellent structure, with a characteristic bouquet of forest fruits, 
spices and chocolate. Recommended for roasted lamb, spicy meat dishes and delicate che-
eses. Grape variety: 40% Castelao, 30% Tinta Roriz, 30% Alicante Bouschet.

 
  

75 cl        85 zł

Bodega Norton Barrel Select Malbec   
Mendoza – Argentyna
Malbec o głębokoczerwonej barwie z nutami fioletu. Dojrzewa przez 12 miesięcy w dębowej 
francuskiej beczce, a następnie w butelce przed wypuszczeniem na rynek. Nos z dojrzałymi 
czerwonymi owocami, czerwoną porzeczką, pieprzem i wanilią. W smaku słodkie, z przy-
jemnymi taninami i przyprawami. Wino polecane do dłuższego przechowywania. Szczep: 
100% Malbec z winnic starszych niż 15 lat. 
Malbec with a deep red color with hints of purple. It is matured for 12 months in a French oak 
barrel and then in a bottle before being released to the market. Nose with ripe red fruit, red cur-
rant, pepper and vanilla. The taste is sweet, with pleasant tannins and spices. Recommended 
for longer storage. Grape variety: 100% Malbec from vineyards older than 15 years.

 
  

75 cl       119 zł

   



                   Wino Czerwone / Red Wine

Chateau Le Loup      
A.O.C. Saint Emilion Grand Cru - Francja 
Wino wytrawne. Dojrzewa we francuskim dębie. Przepełnione owocowością,  z eleganckimi 
taninami i dobrą koncentracją. Pozostawia długi finisz. Wino rekomendowane do czerwone-
go mięsa (szczególnie do pieczeni z jagnięciny),  a także do pieczonego drobiu. 
Szczepy: 48% Merlot,  52% Cabernets Franc. 
Dry wine. It matures in French oak. Full of fruity, with elegant tannins and good concentra-
tion. Leaves a long finish. Recommended for red meat (especially roast lamb) and roasted 
poultry. Grape variety: 48% Merlot, 52% Cabernets Franc.

 
  

75 cl        159 zł

       Wino Deserowe / Dessert Wine

Conde De Aliente Semi Dulce Blanco      
D.O. La Mancha - Hiszpania  
Wino półsłodkie. To armomatyczne białe półsłodkie wino powstałe z gron szczepu Airén 
zachwyca na podniebieniu nutami tropikalnych owoców, takich jak banany i ananasy. Nie-
zwykle łagodne, czyste i wyraźne. Idealnie smakuje samo w sobie ale również pasuje do 
owoców morza, deserów oraz ciast. Szczep: Arien.
Semi-sweet wine. This aromatic white semi-sweet wine made from the grape of the Airén 
grape delights on the palate with notes of tropical fruits such as bananas and pineapples. 
Extremely mild, clean and clear. It tastes great on its own, but also goes well with seafood, 
desserts and cakes. Grape variety: Airen.

  
75 cl       55 zł                  

  
15 cl      12 zł 

Conde De Aliente Semi Dulce Tinto     
D.O. La Mancha - Hiszpania
Wino półsłodkie. Dobrze zbudowane i pełne czerwone półsłodkie wino wyprodukowane w 
idealnie dojrzałych gron szczepu Bobal. Charakteryzuje się rubinową barwą oraz owoco-
wym bukietem z wyczuwalną na podniebieniu nutą czarnych jagód. Idealnie smakuje poda-
ne w temperaturze 15-17°C w akompaniamencie deserów i słodyczy. Szczep: Temprranillo.
Semi-sweet wine. A well-structured and full red semi-sweet wine made from perfectly matu-
re Bobal grapes. It is characterized by a ruby color and a fruity bouquet with a hint of black 
berries on the palate. It tastes perfect when served at 15-17 ° C, accompanied by desserts 
and sweets. Grape variety: Temprranillo.

 
  

75 cl       55 zł                  
  

15 cl      12 zł  



Wino Wzmacniane / Fortified Wine

Ramos Pinto Porto Ruby      
D.O. Porto, Adriano Ramos Pinto - Portugalia 
Wino wzmocnione słodkie. Barwa  bardziej intensywna niż dla Tawny Port. Mocne owocowe 
aromaty przede wszystkim wiśni, jeżyny, śliwki i maliny z nutą cynamonu. Długie zwięzłe 
zakończenie. Wino pasuje do sałatki z kaczką, deserów z czerwonymi owocami i każdego 
rodzaju sera. Szczep: Porto Tinta Barroca 
A sweet fortified wine. The color is more intense than for Tawny Port. Strong fruity aromas, 
mainly of cherries, blackberries, plums and raspberries with a hint of cinnamon. Long, con-
cise ending. The wine goes well with duck salads, red fruit desserts and any kind of cheese. 
Grape variety: Porto Tinta Barroca.

  
75 cl       119 zł                  

  
10 cl      17 zł 

Wina Bezalkoholowe/ Non-Alcoholic Wines

Michel Schneider Chardonnay 
Niemcy
Wino bezalkoholowe łagodnie wytrawne z delikatnie zaznaczoną kwasowością. W smaku 
przywołuje owoce cytrusowe, jabłko, ananas. Świetne jako aperitif a odpowiednio schłodzo-
ne znakomity towarzysz do kurczaka, indyka, ryby, owoców morza, gotowanych warzyw, 
delikatnych serów a także dań z grzybami. 
Non-alcoholic wine, mildly dry with slightly pronounced acidity. The taste is reminiscent of 
citrus fruits, apple, pineapple. Perfect as an aperitif and properly chilled, it is a great compa-
nion for chicken, turkey, fish, seafood, cooked vegetables, delicate cheese and dishes with 
mushrooms

  
75 cl       69 zł                  

  
15 cl      15 zł 

Michel Schneider Cabernet Sauvignon 
Niemcy 
Wino bezalkoholowe łagodnie wytrawne  z przyjemnymi garbnikami . Zdecydowane aro-
maty ciemnej wiśni, czarnej porzeczki oraz jeżyn z nutami fiołków i czarnego pieprzu. Re-
komendowane do potraw mięsnych, steka, burgerów, żeberek czy aromatycznych serów. 
Non-alcoholic wine, mildly dry with pleasant tannins. Strong aromas of dark cherry, black 
currant and blackberries with notes of violets and black pepper. Recommended for meat 
dishes, steaks, burgers, ribs and aromatic cheeses.
 .

  
75 cl       69 zł                  

  
15 cl      15 zł 




