Wina białe/White wines

Wina białe/White wines
12,5 cl

Chardonnay J. Moreau & Fils

16

2017/18, Vin de Pays d’Oc, Francja

75 cl

89

Intensywne o nutach cytrusów i świeżych owoców. Krągłe, świeże,
o długim owocowym finiszu. Czyste, łatwe w odbiorze i wielce
przyjemne.
Intense with a hint of citrus, then complex with notes of ripe fruits.
Round & fresh, it boasts an impressively fruity, long-lasting finish.

M. Luz Real Rubio

16

2017/18, Rioja DOC, Hiszpania

89

Pridelands Chenin Blanc		
2018, Western Cape, RPA (South Africa)

89

Rześkie, świeże, niezobowiązujące, łatwe w odbiorze i aromatyczne
wino o lekkiej budowie, nutach cytrusów i dojrzałych jabłek.
Crisp, fresh, straightforward, easy drinking and aromatic wine with
light body, citrus and ripe apples notes.

21

2018, Custoza DOC, Włochy.

Owocowe, świeże, zrównoważone półsłodkie wino. Nuty ananasów,
brzoskwiń, suszonych moreli i migdałów. Długi finisz.
Fruity, fresh and well-balanced semi-sweet wine. Notes of pineapple,
white peach, dried apricots, and almonds. Lovely finish.

Crudo Catarratto/Zibibbo Mare Magnum		 130
2017/18, I.G.T Terre Siciliane, Włochy

26

140

27

2017/18, Weinviertel DAC, Austria

28 150

Klasyczny Gruner z Weinviertel. Czarujące nuty cytrusów, mirabelek,
ziół, białego pieprzu. Soczysty, odświeżający o mineralnym
charakterze.
Classic Gruner from Weinviertel. Beautiful and charming fragrances
of citrus, yellow plums, herbs, white pepper. Juicy, refreshing and
mineral.

Château des Arroucats

2016, Saint Croix du Mont AOC, Francja
Słodkie i rozkoszne. Eleganckie, bogate, świeże, o długim finiszu.
Sweet and very elegant, rich and fresh with a long finish.

170

Wytrawny, klasyczny, subtelnie owocowy i finezyjny Riesling
o aromatach cytrusów, nutach kwiatowych, mineralnych. Świetna
struktura, rześkość i intensywność.
Dry, racy, delicately fruity, Alsace Riesling offers a bouquet of a great
finesse with shades of citrus fruits plus floral and mineral notes.
Well-structured, crisp & lively.

30 160

80 ml

16

80 ml

32

Cabernet Sauvignon Michel Laroche
2017/18, Vin de Pays d’Oc, Francja

2018/19, Maipu, Mendoza, Argentyna

35 200

Klasyczne, tradycyjne, czyste, orzeźwiające i cytrynowe chardonnay
o mineralnej strukturze i odświeżającym finiszu.
Classic, fresh, clean and lemony chardonnay. Fantastic mineral
structure, good balance and refreshing finish.

89

16

89

Owocowe o lekkiej budowie. Nuty porzeczek, borówek, wiśni, kawy,
przypraw korzennych. Solidne i przyjemne.
Fruity delight with soft tannins and light body. Notes of blueberries,
cherries, coffee and spices. Solid & good.

2017/18, Rosso Piceno DOC, Włochy

Wytrawny, bezpośredni, szczery, zwiewny i subtelnie owocowy blend
ze słonecznych winnic Marche.
Dry, straightforward, subtle fruity, soft and tangy blend from sunny
vineyards in Marche.

Caravan Durif Quarisa

2016/17, South Eastern Australia

Gewurztraminer Cantina Terlano		 210
2017/18, Alto Adige DOC, Włochy

2017/18, I.G.T Terre Siciliane, Włochy

2018, Tamar Valley, Tasmania

22

24 130

Owocowy, średniej budowy, o schowanej kwasowości, podkreślony
subtelnym wpływem dębu kupaż z Sycylii.
Medium-bodied with fresh fruit flavor and hints of spices combined
with soft acids and an integrated oak character.

Rocca dei Mori Copertino Rosso
2015/16, Copertino DOC, Pulia, Włochy

26

140

Wyraziste, intensywne i owocowe o aromatach czarnych owoców,
konfitury jagodowej, cynamonu. Hojne i pełne.
It has distinct, intense and pleasant aromas of black fruits, berry jam
and notes of cinnamon. Generous and full-bodied.

Campos Goticos 12 meses

2015/16, Ribera del Duero DO, Hiszpania

Wina różowe/Rose wines
12,5 cl

75 cl

16

89

Lekkie, świeże, delikatne, eleganckie i aromatyczne. Świetny
przykład niezobowiązującego śródziemnomorskiego rosé.
Light, fresh, elegant, aromatic and delicate wine. An excellent
example of a Mediterranean Rosé.

28 150

Wyborna i elegancka Ribera dojrzewająca w dębie przez 12 miesięcy.
Aromatyczne borówki, wiśnie, poziomki, nuty fiołków, śliwek
i czekolady.
This is a lovely Ribera aged in oak for 12 months, offering ripe and
fragrant blackberry, cherry, plum, violet, baked fruit and chocolate
notes.

Lu’Li Appassimento Masca del Tacco
2017/18, Puglia IGT, Włochy

28 150

Intensywne, pełne, satysfakcjonujące o pewnej słodyczy. Bardzo
owocowe, doskonale zrównoważone, kompleksowe.
Full-bodied, satisfying and intense. Very fruity, well-balanced and
complex, with a subtle sweet finish.

Saint-Sidoine Rosé Cellier St Sidoine		 150

Yering Pinot Noir

Klasyczne, różowe wino z Prowansji o nutach poziomek i malin.
Wytrawne, owocowe, bogate, orzeźwiające, długie.
Classic wine from Provence with aromas of raspberries and wild
strawberries. Dry, fruity, rich and refreshing.

Miękkie, soczyste i jedwabiste pinot o aromatach wiśni, poziomek,
fiołków, delikatnych przypraw. Subtelne i aksamitne.
Soft, juicy and silky pinot with lifted aromas of violets, cherries, wild
strawberries, subtle spices. Velvety finish. Gorgeous.

2017/18, Cotes de Provence AOC, Francja

120

Skoncentrowany, soczyście owocowy, pełny, bogaty i charakterny.
Śliwki, słodkie borówki, wanilia, konfitura z jeżyn, przyprawy.
Super generous personality with a lovely, rich and warm aromas of
blueberries, plums, vanilla, blackberry jam, pepper and spices.

Crudo Nero d’Avola/Cabernet Mare Magnum

Pepik Chardonnay Josef Chromy		 230

2018/19, Catalunya DO, Hiszpania

16

Rosso Piceno Velenosi		 110

Wzorcowe i wyśmienite sauvignon z Marlborough. Energetyczne
i napięte, o aromatach marakuji, agrestu, zielonego pieprzu,
pokrzywy, trawy cytrynowej, nutach mineralnych.
A fine example of the Marlborough style, which showcases
passionfruit, gooseberry, green capsicum, nettle, wet stone minerals
and a suggestion of lemon grass. Intense and high-energy.

Vina Esmeralda Rosado Torres

75 cl

Przyjemny cabernet o atrakcyjnych aromatach świeżych czarnych
porzeczek, malin, przypraw, czekolady i subtelnych ziół.
A friendly cab, with attractive, juicy blackcurrant and red berry
flavors, this is soft with subtle herbal and chocolate tones.

La Vuelta Malbec Bodega La Rural

145

Wyjątkowe i rzadkie cuvee sauvignon blanc/gris z małej winnicy.
Finezyjne o bogatym bukiecie, doskonałej świeżości i złożoności
aromatów.
Exceptional and rare example of sauvignon blanc and gris from
a small vineyard. Distinctive bouquet with fresh and complex aromas.

Gruner Veltliner Zeisen Pfaffl

30

2010/11, Portugalia, sweet Port wine
Starzone przez 4 do 6 lat w dębowych beczkach.

Wielowarstwowe chardonnay o nutach jabłek, melona, subtelnie
miodowych, także przyjemnych i orzeźwiających aromatach
cytrusów, guajawy, brzoskwini, nektarynki i grejpfruta.
Complex chardonnay exhibiting primary characters of green apple,
honeysuckle and melon leading to a soft yet crisp clean palate of
citrus, guava, white peach, nectarine and grapefruit flavours.

Ekspresyjne, eleganckie, czyste, orzeźwiające i subtelnie mineralne
sauvignon z Marlborough o nutach owoców tropikalnych, agrestu.
Expressive, classy Marlborough sauvignon brimming with
varietal character, balance and elegance. Notes of tropical fruits,
gooseberries, minerals. Refreshing.

2017/18, Montravel AOC, Francja

Riesling Tradition Charles Sparr

Portugalia, sweet Port wine

Porto Passadouro LBV

Nuty liczi, mango, miodu, płatków róż, owoców tropikalnych, ziół,
toffi, migdałów. Bogaty, aromatyczny, delikatnie półwytrawny.
Honeysuckle, lychee, rose petal, mango, tropical fruit, herbs, toffi
and almonds aromas. Aromatic, slightly off-dry with a fruity finish.

Aromatyczny, świeży, owocowy kupaż z Sycylii o nutach dojrzałych
słodkich cytrusów, ananasów, mango, białych kwiatów i limonek.
Aromatic, fresh and fruity with balanced sweetness, hints of ripe
tropical fruits, pineapple, mango, white flowers and lime.

Cuvée Terrement Blanc Château Puy-Servain

Młode, pełne delikatnej słodyczy o owocowym bukiecie.

2017/18, Marlborough, Nowa Zelandia

2016/17, Cotes de Gascogne IGP, Francja

2018/19, Marlborough, Nowa Zelandia

Nuty brzoskwini, nektarynki, ananasa, migdałów, imbiru i przypraw.
Finezyjny, bogaty i uniwersalny dzięki subtelnie oleistej fakturze
i mineralnemu charakterowi.
Notes of peach, nectarine, almonds, ginger and spice. A generous,
textural wine with a surprising finesse. Thank to oily texture and
mineral character Crab is universal.

Province Marlborough Sauvignon Blanc Astrolabe		 200

Melody Francois Lurton		 125

12,5 cl

Porto Ruby Offley

2017/18, McLaren Vale, Australia

2017/18, Chablis AOC, Burgundia, Francja

120

75 cl

The Hermit Crab Viognier Marsanne d’Arenberg		 160

Chablis Tradition Dampt Freres

Świeży i interesujący kupaż 8 szczepów z Veneto dający
aromatyczne, cytrusowe, orzeźwiające i lekkie wino.
Fresh, crisp and very aromatic blend of 8 italian grape varieties.

Baby Doll Sauvignon Blanc Yealands Estate

12,5 cl

2016/17, Alsace AOC, Francja

Zrównoważona, rześka i owocowa biała Rioja. Czysta i przejrzysta
o aromatach cytryn, jabłek, nektarynek, lekko mineralna.
Well-balanced, crisp and fruity Rioja. Refreshing and clean with
aromas of lemons, apples, nectarines and a soft mineral character.

Bianco di Custoza San Rustico

Wina czerwone/Red wines

2016/17, Yarra Valley, Australia

28 150

Wina czerwone/Red wines

Wina musujące/Sparkling wines
12,5 cl

Cuvée Terrement Rouge Château Puy-Servain
2015/16, Montravel AOC, Francja

32

75 cl

185

Znakomite merlot i cabernet ze starych krzewów dojrzewające
w dębie przez 12 miesięcy. Aromaty czerwonych owoców
i korzennych przypraw. Wyraziste, subtelne jak i potężne.
Excellent blend of merlot and cabernet from old vines, aged for 12
months in oak. Notes of red fruits and spices. Subtle but powerful.

Els Pics Priorat Mas Alta

2015/16, Priorat DOCa, Hiszpania

36

12,5 cl

75 cl

16

89

Gancia Brut

Veneto, Włochy

Delikatne bąbelki i subtelne aromaty owoców. Wytrawne, świeże
o doskonałej harmonijnej strukturze.
Persistent perlage and subtle fruity flavours. Dry, fresh, intense with
good consistence.

210

Wielowymiarowy, szczery, bogaty, gęsty, skoncentrowany
i intensywny Priorat. Aromaty poziomek, jeżyn, pieczonych śliwek,
nuty lukrecji, przypraw, dymne.
Complex, honest, powerful, dense, multidimensional Priorat with
fabulous intensity. Aromas of wild strawberries, blackberries, baked
plums, liquorice, spices and toast.

Les Deux Albion Chateau de Saint Cosme		 210
2015/16, Cotes Du Rhone AOC, Francja

Złożony, o świetnej strukturze, finezji i głębi aromatów śliwek,
czarnych porzeczek, borówek, czekolady, przypraw i dymnym finiszu.
Imponujący, potężny i bogaty.
Impressive, big and rich combines depth, structure, and finesse with
aromas and flavors of plums, blackcurrants, blueberries, chocolate,
some spices and smoky finish.

Gaso Valpolicella Ripasso San Rustico		 220
2014/15, Valpolicella Classico Superiore Ripasso DOC, Włochy

Wyjątkowe, pełne w smaku, miękkie, bogate w aromaty typowe dla
najlepszych Valpolicelli. Złożony bukiet dojrzałych słodkich owoców,
przypraw, palonej kawy.
Medium body, but rich in flavours typical of the best Valpolicellas.
Complex aromas of ripe fruits, fine spice, roasted coffee and toast.

Li Filitti Primitivo di Manduria Riserva
Masca del Tacco		 240
2015/16, Primitivo di Manduria DOC, Włochy

Gancia Prosecco

16

Treviso, Włochy

Klasyczne prosecco z odmiany glera, lekkie o nutach dojrzałych
soczystych jabłek, gruszek i brzoskwiń.
Traditional prosecco from the best glera grapes, smooth and frull of
ripe golden apples, pears and peaches.

Gancia Moscato Rose		
Włochy

La Farra Valdobbiadene Prosecco Superiore		 150
2017/18, Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, Włochy

Świeże, eleganckie i zrównoważone o jedwabistej strukturze. Nuty
jabłek, gruszek i kwiatów akacji. Soczyste.
Fresh and elegant, with notes of apples and peaches, as well as hints
of acacia blossom. Well-balanced and silky.

Taittinger Brut Reserve
Champagne AOC, Francja

37,5 cl

210 410

Wyborny, pełen życia i świeżości wytrawny szampan o aromatach
brzoskwiń, białych kwiatów, miodu i wanilii. Bogaty i harmonijny.
Exquisite, lively, fresh, rich and harmonious champagne delivers
aromas of fresh peaches, white flowers, vanilla and honey.

Taittinger Demi-sec		 410
Champagne AOC, Francja

Półsłodki i zmysłowy szampan o nutach owoców egzotycznych,
mandarynek, brzoskwiń, suszonych fig, miodu i przypraw.
Semi-sweet, lively and mellow champagne of great charm and
sensuality with notes of mandarin, peach, honey and figs.

Malbec Achaval Ferrer		 250

Elegancki różowy szampan z gron pinot noir i chardonnay.
Kompleksowe aromaty jeżyn, wiśni, porzeczek, imbiru, miodu
i migdałów. Orzeźwiający, owocowy, świeży.
Elegant rose champagne blended from pinot noir and chardonnay.
Black raspberry, redcurrant and cherry fruit, fresh ginger with hints of
honey and almond skin. Refreshing, fruity and fresh.

Aromatyczny, subtelny, wyjątkowy o nutach malin, jeżyn, dzikich
kwiatów. Silny, także skupiony i wytworny.
This is so savory and subtle with raspberry, blackberry and floral
character. Full-bodied, yet dense and refined.

89

Musujące, słodkie, landrynkowe o intensywnym aromacie świeżych
brzoskwiń, pomarańczy i malin z delikatną nutą szałwi.
Sparkling, sweet and candy like flavours of apricot, orange and
raspberry with a hint of sage.

Bogate, pełne, soczyście owocowe, wielowarstwowe. Borówki,
dzikie jagody, konfitura śliwkowa, czerwona porzeczka, jak i wanilia,
przyprawy, czekolada i espresso.
Rich, full bodied, very fruity. Loads of blackberry, wild berries,
plum jam, redcurrant, with plenty of vanilla and clove, even a bit of
chocolate, coffee and tobacco.

2016/17, Mendoza, Argentyna

89

Taittinger Prestige Rose		 475
Champagne AOC, Francja

Woodcutters Shiraz Torbreck		 300

Bollinger Special Cuvee		 499

2016, Barossa Valley, Australia

Champagne AOC, Francja

Bogaty, zmysłowy, energiczny i wielowarstwowy shiraz z Barossa
o nutach ciemnych soczystych śliwek, borówek, wiśni, przypraw
korzennych, kakao, ciemnej czekolady i lukrecji. Fantastyczny.
Rich, energetic and complex Shiraz offers up notes of crushed black
plums, blueberries and black cherries with hints of tar, spice box,
cocoa, dark chocolate and licorice. A stunning wine.

Stylowy, bogaty szampan o zmysłowej strukturze, doskonałej
długości i rześkości. Gruszki, brioszki, crème brûlée, orzechy.
A stylish, rich Champagne with beautiful aromatic complexity.
A subtle combination of structure, length and vivacity. Ripe pear,
roasted apples, crème brûlée, brioche and notes of walnuts.

Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs		1450
2006/07, Champagne AOC, Francja

Wyjątkowy, rozkoszny, wielowarstwowy, wspaniały i prestiżowy
szampan z najlepszych gron chardonnay i siedlisk Grand Cru.
Exceptional, delightful, multilayered and prestige cuvee from the best
Grand Cru chardonnay vineyards.

Roczniki mogą ulec zmianie
Vintages may vary

WINE LIST

