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Wina białe / White wines

Na kieliszki / By the glass / 12,5 cl

Chardonnay J. Moreau & Fils

16

2016/17, Vin de Pays d’Oc, Francja

M.Luz Real Rubio

16

2016/17, Rioja DOC, Hiszpania

Bianco di Custoza San Rustico

21

2016, Custoza DOC, Włochy

Cotes du Rhone Blanc Caves Saint
Pierre24
2016/17, Cotes du Rhone AOC, Francja

Gruner Veltliner Stixenkreuter Haindl
Erlacher24
2016/17, Weinviertel, Austria

Baby Doll Sauvignon Blanc Yealands
Estate26
2016/17, Marlborough, Nowa Zelandia

Cuvée Terrement Blanc Château
Puy-Servain27
2016/17, Montravel AOC, Francja

Château des Arroucats

30

2016, Saint Croix du Mont AOC, Francja

Riesling Buhlweingarten Artner

30

2016/17, Carnuntum, Austria

Chablis Tradition Dampt Freres
2016, Chablis AOC, Burgundia, Francja
2
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Wina białe / White wines
Chardonnay J. Moreau & Fils

89

2016/17, Vin de Pays d’Oc, Francja
Szczep: chardonnay
Intensywne o nutach cytrusów, miodu 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 honey and fresh, ripe fruit aromas. Round, fleshy
and fresh, it boasts an impressively fruity, long-lasting
finish. It has a very clean tasting easy-drinking style.

Pridelands Chenin Blanc

89

2017, Western Cape, RPA (South Africa)
Szczep: chenin blanc
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, sweet citrus and ripe apples
notes.

M.Luz Real Rubio

89

2016/17, Rioja DOC, Hiszpania
Szczepy: viura, chardonnay, malvasia
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

120

2016, Custoza DOC, Włochy.
Szczepy: trebbiano, garganega, tocai,
bianca fernanda, malvasia, riesling,
pinot bianco, chardonnay
Świeży i interesujący kupaż 8 szczepów z Veneto dający
aromatyczne, cytrusowe, orzeźwiające i lekkie wino
o delikatnej i schowanej kwasowości.
Fresh, crisp and very aromatic blend of 8 italian grape
varieties.

ECO

Crudo Catarratto/Zibibbo Mare Magnum
130
2016/17, I.G.T Terre Siciliane, Włochy
Szczepy: muscat d’alexandrie, catarratto
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, elderflower and lime.

3

Wina białe / White wines
Gruner Veltliner Stixenkreuter
Haindl Erlacher

130

2016/17, Weinviertel, Austria
Szczep: gruner veltliner
Klasyczny, dość lekki i modny gruner z Weinviertel
o nutach limonek, mirabelek, białego pieprzu i subtelnej
mineralności. Relaksujący.
Classic, soft and trendy gruner from Weinviertel with
expressive aromas of limes, yellow plums, white pepper
and subtle mineral character.

Côtes du Rhône Blanc Caves
Saint Pierre

135

2016/17, AOC, Francja
Szczepy: grenache, bourboulenc, clairette, viognier
Przyjemne nuty dojrzałych cytrusów, także głogu,
konfitury z pigwy. Krągły, łagodny, świeży, żwawy
odświeżający i scharmonizowany kupaż z doliny
Rodanu.
Pleasing citrus scents with hawthorn and acacia and
developing notes of quince jam and crystallised tropical
fruits. Rounded in the mouth, with a touch of liveliness
and a long finish. Refreshing, crisp, vibrant and wellbalanced Rhone blend.

Baby Doll Sauvignon Blanc
Yealands Estate

140

2016/17, Marlborough, Nowa Zelandia
Szczep: sauvignon blanc
Ekspresyjne, eleganckie, czyste, orzeźwiające i subtelnie
mineralne sauvignon z Marlborough o nutach owoców
tropikalnych, agrestu, dyskretnej kwasowości i długim
finiszu.
Expressive, classy Marlborough sauvignon brimming
with varietal character, balance and elegance. Notes of
tropical fruits, gooseberries, minerals. Refreshing and
long finish.

Cuvée Terrement Blanc Château
Puy-Servain145
2016/17, Montravel AOC, Francja
Szczepy: sauvignon blanc, sauvignon gris
Wyjątkowe i rzadkie cuvee sauvignon blanc/sauvignon
gris z małej winnicy. Solidne, finezyjne o bogatym
bukiecie, doskonałej świeżości i złożoności aromatów.
Exceptional and rare example of sauvignon gris and
sauvignon blanc from a small vineyard. Solid body,
distinctive bouquet with fresh and complex aromas.

Pinot Blanc Haindl Erlacher

150

2016/17, Weinviertel, Austria
Szczep: pinot blanc
Świeże, żwawe, wytrawne i delikatne o dobrej
równowadze i odświeżającej końcówce. Aromaty
brzoskwiń, jabłek, mineralne o nutach kwiatowych.
Rześkie, prężne i aromatyczne.
Fresh and lively, dry, tender and delicate, well-balanced,
supple and refreshing. Aromas of peach and apple are
followed by floral and mineral notes. Medium body,
tight and crisp. All you need.
4
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Château des Arroucats

160

2016, Saint Croix du Mont AOC, Francja
Szczepy: semillon 80%, sauvignon
Słodkie i rozkoszne. Eleganckie, bogate, świeże,
o długim finiszu. Kupaż gron dotkniętych zbawiennym
botrytisem, czyli szlachetną pleśnią z ciekawej apelacji
naprzeciw Sauternes.
Very elegant, rich and fresh with a long finish. Beneficial
Botrytis or noble rot helps make great sweet wine from
the appellation just over the river from Sauternes.

91 punktÓW Huon Hooke

The Hermit Crab Viognier
Marsanne d’Arenberg

160

2016/17, McLaren Vale, Australia
Szczepy: viognier 74%, marsanne
Z początku nuty brzoskwini, nektarynki, ananasa,
potem rozwija się w stronę wyraźnych aromatów
migdałów, imbiru i przypraw. Finezyjny i bogaty
Krab Pustelnik dzięki oleistej fakturze i mineralnemu
charakterowi ma uniwersalne zastosowanie.
In beginning it enchants with taste of peach and
nectarine, then it develops into more savoury flavours
reminiscent of raw almonds, ginger and spice.
A generous, textural wine with a surprising finesse on
the finish. Thank to oily texture and mineral character
Hermit Crab is universal.

The Olive Grove Chardonnay
d’Arenberg160
2016/17, McLaren Vale/Adelaide Hills, Australia
Szczep: chardonnay
Solidne, uwodzicielskie, soczyste i maślane chardonnay
dojrzewające w beczkach dębowych. Cytrusowe,
bogate, owocowe, kremowe, gładkie o doskonałej
budowie i długim finiszu.
Honest, satisfying, luscious and buttery chardonnay
matured in French and American oak. Citrusy, creamy,
spicy and smooth with medium body, plenty of flavour
interest and good structure underneath.

Riesling Buhlweingarten Artner

170

2016/17, Carnuntum, Austria
Szczep: riesling
Doskonały przykład soczystego, świeżego,
aromatycznego rieslinga z małej winnicy w Carnuntum.
Zrównoważony, owocowy, niezwykle przyjemny i lekki.
Excellent release of juicy, fresh and aromatic riesling
from a small vineyard in Carnuntum. Well-balanced,
very fruity and lovely.

5
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ECO

3055 Chardonnay Jean Leon

175

2016/17, Penedes DO, Hiszpania
Szczep: chardonnay
Subtelne nuty owoców tropikalnych, białych kwiatów,
ziół i przypraw. Świeże na podniebieniu z zaznaczoną
kwasowością oraz długim i eleganckim zakończeniem.
Subtle aromas of tropical fruits and white flowers with
hints of spices and herbs. Fresh on the palate with crisp
acidity and a long, elegant finish.

Riesling Dveri Pax

175

2015, Stajerska, Podravje, Słowenia
Szczep: riesling
Doskonały, bogaty przykład rieslinga o aromatach
limonek, brzoskwiń, soczystych żółtych owoców,
przypraw korzennych. Wytrawny o dojrzałej kwasowości
i długim finiszu.
Pronounced, lush and persistent with plenty of primary
aromas of limes, peaches, juicy yellow fruits, even
cloves and cinnamon. Dry in the mouth with plentiful
of ripe acidity with same salty sensations. With a long
finish.

Daromi Winnica Płochockich

180

2016/17, Daromin, Świętokrzyskie, Polska
Szczepy: seyval blanc, johanniter, hibernal, bianka,
sibera
Bardzo świeże i orzeźwiające o nutach owoców
cytrusowych, grejpfruta, liczi i białej porzeczki. Na
podniebieniu wyraziste z wyrównaną kwasowością,
dobrą głębią oraz umiarkowanym finiszem.
Very fresh and crisp with notes of tropical fruits,
grapefruit, lichi and white currant. Expressive, with
refreshing acidity, good depth of flavour and medium
finish.

Pinot Gris Province Marlborough
Astrolabe185
2015/16, Marlborough, Nowa Zelandia
Szczep: pinot gris
Bogate, krągłe, soczyste, pełne. Bukiet z nutami
pigwy, brzoskwini, gruszki, cytrusów, także przypraw
korzennych, nugatu. Czyste i skoncentrowane, rześkie
i aromatyczne. Rubaszne i subtelnie półwytrawne
o długim i energicznym finiszu.
Rich, rounded, juicy and full flavoured. Fragrances of
quince, peach, pear and citrus, followed by notes of
baking spices, ginger, nougat and cardamom. Pure and
focused, crisp and aromatic. It’s broad in the mouth and
slightly off-dry on the long and vibrant finish.

6
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92 punktY Wine Spectator

Sauvignon Blanc Province
Marlborough Astrolabe

190

2016/17, Marlborough, Nowa Zelandia
Szczep: sauvignon blanc
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. This is intense and high-energy wine.

Chablis Tradition Dampt Freres

200

2016, Chablis AOC, Burgundia, Francja
Szczep: chardonnay
Klasyczne, tradycyjne, czyste, orzeźwiające i cytrynowe
chardonnay z rodzinnej posiadłości o mineralnej
strukturze, niesamowitej harmonii i odświeżającej
końcówce.
Classic, fresh, clean and lemony chardonnay from family
own vineyard. Fantastic, pure and mineral structure,
good balance and refreshing finish.

91 punktÓW Robert Parker

Albarino Pazo de Senorans

210

2016/17, Rias Baixas DO, Hiszpania
Szczep: albarino
Eleganckie, orzeźwiające albarino o nutach moreli,
nektarynki, mango i brzoskwini. Mineralne, kwiatowe,
rześkie, subtelne i aromatyczne. Średniej budowy,
czyste, bardzo świeże i żwawe o finezyjnym finiszu.
This crisp, elegant albarino offers up notes of apricot,
nectarine, mango, honeysuckle and a touch of peach.
It’s medium-bodied and shows beautiful purity, crisp
acids and a zesty, very fresh, lively and sophisticated
finish with a hint of minerality.

7
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Pinot Grigio Sot Lis Rivis
Ronco del Gelso

210

2015/16, Friuli Isonzo DOC, Włochy
Szczep: pinot grigio
Świeże i delikatnie kwiatowe o nutach soczystych
brzoskwiń, cytrusów, jabłek, grejpfrutów, białego
pieprzu. Obfite, o doskonałej równowadze, schowanej
kwasowości, dobrym ciele i bogactwie aromatów.
Niebanalne pinot grigio.
Fresh, subtle floral, with notes of juicy peaches, citrus,
green apples, grapefruits, white pepper. An opulent
wine with great balance, hidden acidity and good body
supported by richness of flavour. Do not expect a simple
wine, as many do from this variety.

92 punktY Robert Parker

Gewurztraminer Cantina Terlano

210

2016/17, Alto Adige DOC, Włochy
Szczep: gewurztraminer
Wyborny, precyzyjny, bardzo aromatyczny i czysty
gewurztraminer. Nuty dojrzałych liczi, mango,
miodu, płatków róż, owoców tropikalnych, ziół,
toffi, migdałów. Bogaty, o owocowym i delikatnie
półwytrawnym finiszu. Wyśmienity.
The bouquet is so fragrant, fine and pure. Honeysuckle,
lychee, rose petal, mango, tropical fruit and dried herb
aromas are delivered with precision and buoyancy.
A white with blanched almond and hints of toffee and
dried pineapple character. Medium to full body, off-dry
and a fruity finish. Very good.

Cowslip Valley Riesling
Babich Estate

220

2016, Marlborough, Nowa Zelandia
Szczep: riesling
Soczysty, skoncentrowany, zrównoważony
i półwytrawny riesling z małej winnicy. Aromaty
kwiatów pomarańczy, limonki, owoców tropikalnych,
miodu, nuty tostowe z zaznaczoną w tle mineralnością.
Potężny i lekki zarazem.
Juicy, concentrated layers of orange blossom, lime,
tropical fruits, honey and toasty notes with mineral
character. Medium dry, rich and soft. From a single
vineyard.

8
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Pepik Chardonnay Josef Chromy

230

2016/17, Tamar Valley, Tasmania, Australia
Szczep: chardonnay
Owocowe, hojne, wielowarstwowe chardonnay
o nutach jabłek, melona, subtelnie miodowych, także
przyjemnych i orzeźwiających aromatach cytrusów,
guajawy, brzoskwini, nektarynki i grejpfruta. Rześka
kwasowość utrzymuje w ryzach bogactwo aromatów.
A fruit driven, generous and 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. Natural cool climate acidity provides
focus and freshness to the rich palate.

Pouilly Fumé Hubert Brochard

230

2016/17, Pouilly Fume AOC, Dolina Loary, Francja
Szczep: sauvignon blanc
Kwiatowo-owocowe sauvignon o nutach głogu,
orzechów laskowych, soczystych jabłek, gruszek,
pokrzyw i mięty. Finezyjne, głębokie, mineralne, czyste
i szczere o doskonałej równowadze.
The nose is floral, with notes of hawthorn
complemented by fruity notes of hazelnuts, golden
apples and pears, then notes of fresh grass, nettles and
mint. A wine of marked finesse punctuated by a nice
mineral aspect. Very forthright and balanced.

91 punktÓW Wine Spectator

Viré Clessé Domaine Chanson

240

2014/15 Viré Clessé AOC, Burgundia, Francja
Szczep: chardonnay
Ciekawy i soczysty biały burgund o odświeżających
aromatach grejpfruta, brzoskwini, ciasta cytrynowego,
miodu, orzechów. Dobra struktura, zintegrowana
kwasowość, fantastyczna mineralność i energiczny
finisz.
Refreshing aromas of grapefruit, white peach, lemon
cake mixed with fresh honey and nutty nuances
enhanced by a hint of chalk. Well-structured and
tense. Well-integrated acidity and beautiful minerality.
Energetic aftertaste. Lush and elegant white burgundy.

Lira Korbowa Winnica Sztukówka 250
2016, Podkarpacie, Polska
Szczep: johanniter
Johanniter to odmiana winorośli spokrewniona
z rieslingiem. Wino o aromacie owoców cytrusowych,
z nutami melona, soczystych brzoskwiń, gruszek,
subtelnie kwiatowe. W ustach kwasowość
zrównoważona jest cukrem resztkowym. Delikatnie
półwytrawne.
Johanitter is a grape variety similar to riesling. Aromas
of citrus, especially melon, ripe peach, pear with some
floral nuances. High acidity is calming the residual
sugar-driven fruit notes. Off-dry.
9
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93 punktY Guia Penin

Ritme Blanc Acustic Celler

250

2012/13 Priorat DOQ, Hiszpania
Szczepy: grenache blanc 70%, macabeo
Świeży, złożony, subtelnie beczkowy i elegancki
biały Priorat ze starych skoncentrowanych w aromaty
nasadzeń, o nutach cytrusów, aromatycznych ziół,
miodu, subtelnie kwiatowy i mineralny. Balsamiczny
finisz. Jedwabisty, kremowy i intensywny.
Fresh, complex and elegant white Priorat from very
old and concentrated vines, fermented in oak barrels,
showing notes of white fruit, citrus, aromatic herbs,
honey, flowers and some mineral hints. Lively acidity
and long balsamic finish. Silky, creamy and intense.

Fransola Torres

300

2016, Penedes DO, Hiszpania
Szczepy: sauvignon blanc, parellada 5%
Wyselekcjonowane sauvignon z manualnych zbiorów
o bogatym bukiecie i zapachu owoców tropikalnych,
odymionej brzoskwini, mięty. Elegancki, długi i soczysty
finisz.
Selected sauvignon from manual harvest with a rich
bouquet and intense aromas of tropical fruits, roasted
peach, mint and herbs. Elegant, extraordinarily long and
juicy.

1er Cru

Chablis Beauroy Dampt Freres

310

2016, Chablis 1er Cru AOC, Burgundia, Francja
Szczep: chardonnay
Świetne 1er cru z małej rodzinnej parceli. Kompleksowe,
skoncentrowane, mineralne, o aromatach soczystych
białych owoców, subtelnych nutach maślanych i długo
utrzymującym się finiszu.
Fantastic 1er cru from a small family owned vineyard.
Complex, concentrated, mineral, with notes of juicy
white fruits, subtle butteriness and long finish.

10
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ECO

Springvale Riesling Grosset

330

2017, Clare Valley, Australia, ECO
Szczep: riesling
Znakomity i niebywale skupiony, prawdziwy, potężny
i zwarty o aromatach soczystych limonek, grejpfrutów
i energicznej mineralności oraz długo trwającym
finiszu. Skoncentrowane nuty dojrzałych cytrusów
i egzotycznych owoców.
Fine and impeccably focused Clare Valley riesling, pure,
powerful and tight with great mouth-watering lime
and grapefruit flavours and zesty quartz minerality on
a bone-dry finish that lingers. Layer after layer of ripe
citrus and tropical aromas.

Grand Cru

Gewurztraminer Altenberg de Bergheim
Gustave Lorentz
450
2010/11, Alsace Grand Cru AOC, Francja
Szczep: gewurztraminer
Perfumowany, skoncentrowany, złożony, promieniujący
dojrzałymi i soczystymi owocami liczi, papaji, mango,
marakuji z nutami miodu i przypraw korzennych.
Bogaty, świetnie ułożony, wielowarstwowy.
Półwytrawny finisz.
Perfumed, concentrated and complex wine, exuding
superripe fruits, lychee, papaya, mango, passionfruit
with yellow nectarine acidity. The wine is very rich,
a potpourri of exotic flavors and final spice. Semi-dry
finish.

Grand Cru

Chablis Les Preuses Vignoble Dampt590
2014, Chablis Grand Cru AOC, Francja
Szczep: chardonnay
Pełne i złożone. Krzemień, miód, różowy grejpfrut,
nuty kwiatowe wznoszą to prężne i zwinne Chablis.
Wyraźne, obszerne, spójne o dyskretnych nutach
cytrusów i przypraw. Eleganckie, wyrafinowane,
finezyjne.
Les Preuses is full and complex. Flint, honey, pink
grapefruit and floral notes highlight this supple, fluid
Chablis. Broad, dense and light on its feet, showing
subtle, reticent flavors of citrus zest, pepper, spices and
flowers. Elegant and refined. A beautiful wine of finesse
and understatement.
11
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Na kieliszki / By the glass / 12,5 cl

Vina Esmeralda Rosado Torres

16

2016/17, Catalunya DO, Hiszpania

Vina Esmeralda Rosado Torres

89

2016/17, Catalunya DO, Hiszpania
Szczep: grenache
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. Subtle
with citrus notes, orange jam, lemon, roses and floral
aromas.

Cabernet Rosé Santa Digna
Miguel Torres

110

2016, Central Valley, Chile
Szczep: cabernet sauvignon
Rozkosznie orzeźwiające rosé. Aromaty śliwek,
truskawek, grejpfrutów. Pełne, soczyście owocowe
z delikatną nutą kwiatów pomarańczy.
A deliciously refreshing rosé. Aromas of plums,
strawberries with a hint of grapefruit. Full-bodied and
juicy with a delicate flavor of orange blossoms.

Saint-Sidoine Rosé Cellier
St Sidoine

150

2016/17, Cotes de Provence AOC, Francja
Szczepy: grenache, cinsault, syrah
Klasyczne, różowe wino z Prowansji o aromatach
truskawek, poziomek i malin. W ustach wytrawne,
owocowe, bogate, z orzeźwiającą kwasowością i długim
finiszem.
Classic wine from Provence with aromas of strawberries,
raspberries and wild strawberries. In the mouth dry,
fruity, rich and sustained, with a perfect vividness and
refreshing acidity.
12

Wina czerwone / Red wines

Na kieliszki / By the glass / 12,5 cl

Cabernet Sauvignon Michel Laroche 16
2015/16, Vin de Pays d’Oc, Francja

La Vuelta Malbec Bodega La Rural

16

2016, Maipu, Mendoza, Argentyna

Porto Ruby Offley 80 ml

16

Portugalia, Port wine

Rosso Piceno Velenosi

20

2016, Rosso Piceno DOC, Wlochy

Caravan Durif Quarisa

22

2015/16, South Eastern Australia

Crudo Nero d’Avola/Cabernet Mare
Magnum24
2016/17, I.G.T Terre Siciliane, Włochy

Campos Goticos 12 meses

28

2014/15, Ribera del Duero DO, Hiszpania

Goat in a coat Pinot Noir

28

2017, Adelaide Hills, Australia

Lu’Li Appassimento Masca del Tacco 28
2016, Puglia IGT, Włochy

Clos de Tafall Clos Berenguer

32

2015/16, Priorat DOQ, Hiszpania

Porto Passadouro LBV 80 ml

32

2012, Portugalia, Port wine
13
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Cabernet Sauvignon Michel Laroche 89
2015/16, Vin de Pays d’Oc, Francja
Szczep: cabernet sauvignon
Przyjemny cabernet o atrakcyjnych aromatach świeżych
czarnych porzeczek, malin, przypraw, czekolady
i subtelnych ziół. Soczysty i skupiony o dobrej
równowadze i owocowym finiszu.
A friendly cabernet, with attractive, juicy blackcurrant
and red berry flavors, this is soft and spicy with a touch
of pepper and subtle herbal and chocolate tones. Dense
with good intensity and nice, fresh juicy mouthfeel.

La Vuelta Malbec Bodega La Rural

89

2016, Maipu, Mendoza, Argentyna
Szczep: malbec
Wyborna owocowość, miękkie garbniki, lekka budowa.
Nuty czarnych porzeczek, borówek, wiśni, kawy,
przypraw korzennych. Solidne i przyjemne.
Fruity delight with soft tannins and light to mediumbody. Notes of blackcurrants, blueberries, cherries,
coffee and spices. Solid & good.

Rosso Piceno Velenosi

110

2016, Rosso Piceno DOC, Wlochy
Szczepy: montepulciano 70%, sangiovese
Bezpośredni, szczery, zwiewny, lekko pieprzny
i owocowy blend montepulciano i sangiovese ze
słonecznych winnic Marche.
Straightforward, fruit-driven, soft and tangy blend of
montepulciano and sangiovese from sunny vinyeards in
Marche.

Caravan Durif Quarisa

120

2015/16, South Eastern Australia
Szczep: durif (petite sirah)
Skoncentrowany, soczyście owocowy, pełny, bogaty
i charakterny przykład petite sirah. Aromaty śliwek,
słodkich borówek, wanilii, konfitury z jeżyn, ziół
i przypraw.
Super generous personality with a lovely, rich and warm
aromas of blueberries, plums, vanilla, blackberry jam,
pepper, herbs and some spices.
ECO

Crudo Nero d’Avola/Cabernet Mare
Magnum130
2016/17, I.G.T Terre Siciliane, Włochy
Szczepy: nero d’avola, cabernet sauvignon
Owocowy, średniej budowy, o schowanej kwasowości,
podkreślony subtelnym wpływem dębu kupaż z Sycylii.
Czarne porzeczki, wiśnie, śliwki, lukrecja, przyprawy
korzenne.
Fruity aroma of dark berry fruit like blackcurrant, cherry
and plum noting licorice and oak. Medium-bodied with
fresh fruit flavor and hints of spices combined with soft
acids and an integrated oak character.
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La Chevaliere Syrah
Domaine Laroche

135

2012, Vin de Pays d’Oc, Francja
Szczep: syrah
Syrah z Langwedocji o dojrzałych aromatach wiśni,
borówek, suszonej żurawiny, lukrecji, lawendy, wanilli,
czekolady, espresso i nutach pieprzowych. Żwawy,
żywy i niezwykle przyjemny. Schowana kwasowość,
rozkoszny finisz.
This Syrah is packed with clean, ripe, enjoyable fruit,
a spicy character with a touch of vanilla and good
acidity. Flavours of ripe dark cherries, blueberries,
dried cranberries, liquorice, chocolate, hint of violets
and lavender intermixed with some meatiness over
a peppery back drop. The finish is lively and tasty, with
hints of coffee and mocha toward the very end.

Monte Real Crianza
Bodegas Riojanas

140

2015, Rioja DOC, Hiszpania
Szczep: tempranillo
Crianza o mocnym aromacie nowego amerykańskiego
dębu, wanilii, soczystych owoców leśnych, morwy,
malin i poziomek. Pieprzna, owocowa, miękka
z pikantnym akcentem na finiszu.
Crianza with strong aromas of new american oak,
vanilla, juicy forest fuits, mulberries and raspberries.
Peppery and fruity, with a spicy touch to finish. Soft
and elegant.

Zweigelt Klassik Michael Auer

140

2015/16, Carnuntum, Austria
Szczep: zweigelt
Lekki, zwiewny, soczysty i owocowy zweigelt
w doskonałej formie. Nuty jeżyn, jagód, wiśni,
nugatu, subtelnie kwiatowe. Elegancki, aromatyczny,
satysfakcjonujący.
Excellent, subtle, light, juicy and fruit-driven zweigelt.
Bilberry, blackberry, cherry, nougat and floral notes.
Elegant, aromatic and very satisfying.

Lu’Li Appassimento
Masca del Tacco

150

2016, Puglia IGT, Włochy
Szczepy: negroamaro, cabernet sauvignon, syrah
Intensywne, pełne, satysfakcjonujące o pewnej
słodyczy. Jagody, poziomki, aromatyczne zioła, kwiaty,
nuty humusu i eukaliptusa. Bardzo owocowe, doskonale
zrównoważone, kompleksowe, wytrwałe o rozkosznym
finiszu.
Full-bodied, satisfying and intense. Wild berries and
strawberries on the nose, flowers, aromatic herbs,
humus and eucalyptus. Very fruity in the mouth,
well-balanced, complex, mouth-filling with a great
persistence and subtle sweet finish.
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Goat in a coat Pinot Noir

150

2017, Adelaide Hills, Australia
Szczep: pinot noir
Miękkie, soczyste i jedwabiste pinot noir o aromatach
wiśni, poziomek, fiołków, delikatnych przypraw.
Subtelne garbniki i aksamitny finisz. Wspaniałe.
Soft, juicy and silky pinot with lifted aromas of violets,
cherries, wild strawberries, subtle spices. Supple tannins
and velvety finish. Gorgeous.

ECO

Campos Goticos 12 meses

150

2014/15, Ribera del Duero DO, Hiszpania
Szczep: tempranillo
Znakomita Ribera dojrzewająca w beczkach
dębowych przez 12 miesięcy. Dojrzałe i aromatyczne
borówki, wiśnie, poziomki, nuty fiołków, słodkich
śliwek i czekolady na finiszu. Elegancka, o świetnej
równowadze między owocem a doskonale wtopionym
dębem. Słodkie i krągłe taniny, długa końcówka.
This is a lovely Ribera offering ripe and fragrant
blackberry, cherry, plum, violet, savoury notes, and
baked fruit and then sweet plum and chocolate on
the finish. Aged in oak barrels for 12 months, where
the fruit is beautifully integrated with wood, with
considerable elegance, highlighting a sweet and round
tannin and leading to a long firm finish.

Carmenere Reserva
Hacienda Araucano

160

2015/16, Colchagua/Casablanca Valley, Chile
Szczep: carmenere
Intensywne aromaty suszonych śliwek, jeżyn, białego
pieprzu, rozmarynu, tymianku z nutą eukaliptusa.
Zrównoważone, o średniej budowie, bezpośrednie,
pieprzne, owocowe i bogate o soczystym niemal słodkim
finiszu.
Fresh and intense aromas of prune, blackberry, white
pepper, rosemary, thyme and hints of eucalyptus
predominate. Well-balanced, medium in body and
straightforward wine, which shows spice, fruit and
richness with a ‚sweet’ finish.

Caldas Reserva Alves de Sousa

170

2013/14, Douro DOC, Portugalia
Szczep: Touriga Nacional
Intensywne aromaty ciemnych śliwek, wiśni, fiołków,
delikatnie podkreślone poprzez starzenie w dębie.
Pełna, elegancka, czarująca Touriga z Doliny Douro.
Złożona, owocowa, mineralna, o długim finiszu.
Intense flavours of dark plums, cherries, blackpepper
and violets, very well balanced with a refined oak toast.
Full-bodied but always elegant and very charming, it
has a great minerality and complexity. Very long finish.
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ECO

3055 Merlot Jean Leon

175

2015/16, Penedes DO, Hiszpania
Szczepy: merlot 60%, petit verdot
Aromaty świeżych i dojrzałych czerwonych owoców
z nutami czarnego pieprzu i przypraw. Intensywne
i jedwabiste o zrównoważonej kwasowości, krągłych
taninach i długim zakończeniu. Wyraziste i subtelne.
Aromas of fresh and ripe red fruits with notes of
black pepper and spices. Meaty and intense, showing
a velvety body, a remarkable acidity, round, crunchy
tannins and long, toasted finish. Bold and gentle.

Clos de Tafall Clos Berenguer

180

2015/16, Priorat DOQ, Hiszpania
Szczepy: cabernet sauvignon, grenache, carignan
Potężny, elegancki i bardzo intensywny blend ze starych
krzewów grenache, carignan i cabernet sauvignon
z Prioratu. Zmysłowy, skoncentrowany i megaowocowy.
Full, rich, elegant and charming blend of old vine
grenache, carignan and cabernet. Concentrated, super
fruity, powerful and silky.

ECO

Campo di Mezzo Tre Monti

180

2016, Sangiovese di Romagna Superiore DOC, Włochy
Szczep: sangiovese
Nuty orzeźwiających ciemnych owoców, słodkich
fiołków. Zrównoważone, choć soczyście owocowe
o wybijających się aromatach czereśni, malin, szałwi,
subtelnych goździków. Czyste sangiovese z winnicy
„Quercia”.
Crisp dark fruit, with hints of sweets violets. Well
balanced, very juicy and succulently fruity, with
prominent notes of wild cherry, raspberry, sage and
a hint of clove. From a single vineyard „Quercia”.

Cuvée Terrement Rouge
Château Puy-Servain

185

2014/15, Montravel AOC, Francja
Szczepy: merlot 70%, cabernet franc
Znakomite merlot i cabernet ze starych krzewów
dojrzewające w dębie przez 12 miesięcy. Aromaty
czerwonych owoców i korzennych przypraw. Wyraziste,
subtelne jak i potężne z gładkimi taninami i długim
zakończeniem.
Excellent blend of merlot and cabernet from old vines,
aged for 12 months in oak barrels. Flavours of red fruits
and spices. Clear, subtle but powerful with smooth
tannins and long finish.
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90 punktÓW Falstaff

Pinot Noir Michael Auer

190

2016, Carnuntum, Austria
Szczep: pinot noir
Wyborny, wyrazisty, soczysty pinot o aromatach
poziomek, dzikich jagód, nutach przypraw, delikatnie
ziołowy od znakomitego młodego winiarza.
Delicious, expressive and juicy pinot noir bursting with
aromas of wild strawberries, forest berries, spices
and herbal notes. Hand-crafted by talented young
winemaker.

ECO

Refosk Bio Korenika & Moskon

190

2015, Slovenska Istra, Słowenia
Szczep: refosk (refosco)
Potężny ze świetnym owocem z dominacją jeżyny,
maliny, czarnych porzeczek, także morwy, wiśni,
nieco pieprzny, bardzo ładnie zrównoważony. Mocno
ziołowe nuty typowe dla refosco. Ukryte taniny, długa
końcówka. Majstersztyk z biodynamicznej winnicy.
Powerful and succulent with expressive aromas of
blackberries, raspberries, cassis, mulberries, cherries,
peppery nuances and very good balance. Herbal notes
typical for refosco. Not a tannic monster. Masterpiece
from biodynamic vineyard.

Cru Bourgeois

Chateau Leboscq Medoc

205

2012, Medoc AOC, Francja
Szczepy: cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc
Klasyczny, średniej budowy Medoc o krągłych taninach,
dobrze zintegrowanym dębie (12 miesięcy w beczce)
i delikatnym finiszu. Nuty czarnych porzeczek, malin,
czekolady, kakao i przypraw. Subtelne o dobrej
koncentracji.
Classical, medium-bodied Medoc with round tannins,
well-integrated oak (12 months in barrels) and
a delicate finish. Blackcurrant, raspberry, plum,
chocolate, cacao and spices. Not big, but nicely focused.
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Shimshon Gold Syrah

210

2012, Shimshon (Samson), Izrael
Szczep: syrah
Ciekawy syrah dojrzewający w dębie przez 12 miesięcy
o aromatach soczystych wiśni, poziomek, konfitury
borówkowej, dojrzałych śliwek, przypraw, ziół
i czekolady. Soczyście owocowy, o dobrej strukturze,
nieco rustykalny.
Concentrated aromas of black cherry, wild strawberry,
blueberry jam, ripe plums, spices, chocolate and a hint
of herbs. Juicy, fruity, medium-bodied, with good
structure and slightly rustic texture. Aged for 12 months
in oak barrels.

Blaufrankisch Selektion Artner

210

2014/16, Carnuntum, Austria
Szczep: blaufrankisch
Pełne, soczyste o aromacie wiśni, dzikich jagód,
cynamonu, z nutą nugatu i przypraw korzennych.
Eleganckie, o dobrej gęstości i miękkich taninach
oraz długim bogatym finiszu. Dojrzewało 11 miesięcy
w beczkach dębowych.
A bouquet of cherry fruit, wild berries, cinnamon,
hints of clove and nougat. Full bodied and juicy, with
well-structured tannins. It is elegant and dense, with
a complex and lingering finish. Ageing 11 months
in oak.

Gaso Valpolicella Ripasso
San Rustico

220

2014, Valpolicella Classico Superiore Ripasso DOC,
Włochy
Szczepy: corvina, rondinella, corvinione
Wyjątkowe i pełne w smaku, miękkie, bogate
w aromaty charakterystyczne dla najlepszych
Valpolicelli. Żywa kwasowość daje temu energię
i świeżość. 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. Bright acidity gives this energy
and keeps it lively.

Sancerre Rouge Hubert Brochard

220

2014/15, Sancerre AOC, Francja
Szczep: pinot noir
Eleganckie, krągłe, świeże i dość delikatne pinot noir
z Doliny Loary częściowo leżakujące w beczkach
dębowych. Subtelne nuty czerwonych owoców,
przypraw, pieprzne. Długa, żywa i soczysta końcówka.
Elegant, fresh and soft to medium pinot noir from Loire
Valley, partly aged in oak. Smooth and subtle notes of
red fruits and spices. Long, vibrant and juicy finish.
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91 punKTÓW Tim Atkin MW

Pinotage Delheim

220

2014, Stellenbosh, RPA (South Africa)
Szczep: pinotage
Złożone, dość obfite pinotage o aromatach wiśni,
śliwek, malin, słodkich przypraw korzennych.
Zintegrowane taniny, subtelny wpływ dębu, świetna
równowaga. Eleganckie i lekkie w końcówce.
Dojrzewało w dębie francuskim przez 14 miesięcy.
Sweet oak spice aromas on the nose are supported by
hints of ripe plums, black cherry and raspberries. The
wine is plush and rich on the palate, with an integrated
tannin core. Soft and elegant on the finish, displaying
great balance and subtle oak undertones. The wine
spent 14 months in French oak barrels.

Moulin-a-Vent Domaine Chanson 230
2014/15 Moulin-a-Vent AOC, Francja
Szczep: gamay
Najsłynniejsze cru Beaujolais. Delikatne aromaty
dojrzałych wiśni i malin z nutami płatków róży,
przypraw, subtelnej wanilii. Dobrze zbudowane
i złożone. Zintegrowane taniny i długi finisz.
The most famous cru of the Beaujolais. Delicate aromas
of ripe cherries and raspberries with hints of rose petals
mixed with spices, pepper and vanilla. Well-structured
and complex. Integrated tannins and a long finish.

Vina Alberdi Reserva La Rioja Alta 240
2011, Rioja DOC, Hiszpania
Szczep: tempranillo
Pełna, harmonijna i skupiona Reserva o dobrym owocu
i silnym charakterze. Intensywne i soczyste aromaty
poziomek, jeżyn, karmelu, lukrecji, wanilii i kakao.
Świetnie skrojona. Energiczna, choć zrównoważona
i dobrze ułożona o atrakcyjnych aromatach i żywej
kwasowości. Wspaniała.
Full-bodied, harmonious and focused Reserva with good
fruit and strong character. Ripe and intense aromas
of forest strawberries, blackberries, caramel, licorice,
vanilla and cocoa. Very finely crafted. Lively, balanced
and polished, with tasty flavors and bright acidity.
Delicious.
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Sonoma County Cabernet
Sauvignon Louis M Martini

240

2015, Sonoma County, USA
Szczepy: cabernet sauvignon 89%, merlot, cabernet
franc
Bogaty, skoncentrowany, aromatyczny, pełen
owoców jeżyn, czarnych porzeczek, czereśni, śliwek,
słodkich ziół, wanilli, z nutami tytoniu i espresso.
Doskonała przejrzystość, tekstura, głębia i koncentracja
z atrakcyjnymi słodkimi nutami od dębu. Dojrzewał 16
miesęcy w dębie. Wyborny, wysokiej klasy cabernet!
Concentrated, rich and rewarding mix of blackberries,
blackcurrants, ripe cherries, plums, sweet herbs, vanilla,
espresso and hints of tobacco. Excellent purity, texture,
depth and focus, with attractive sweet oak in the
background. Aged 16 months in French and American
oak. Delicious, high quality Cabernet!

98 punktÓW Luca Maroni

Li Filitti Primitivo di Manduria
Riserva Masca del Tacco

240

2014, Primitivo di Manduria DOC, Włochy
Szczep: primitivo
Li Filitti Riserva posiada olbrzymią siłę, koncentrację
jak i długość. Moc soczystych borówek, dzikich jagód,
konfitury śliwkowych, czerwonej porzeczki, jak i wanilii,
przypraw korzennych, czekolady i espresso. Bogate,
pełne, zawzięte, soczyście owocowe, wielowarstwowe,
o świetnej mocy i wytrwałości. Nadzwyczajne!
Li Filitti has enormous fruit concentration and length.
Loads of blackberry, wild berries, plum jam, redcurrant,
with plenty of vanilla and clove, even a bit of chocolate,
coffee and tobacco. Smooth, rich, full bodied, fruity
and spicy, well balanced and unbelievably persistent.
Outstanding!

Rondo/Regent Winnica Turnau

250

2014/15, Zachodniopomorskie, Polska
Szczepy: rondo, regent
Delikatny aromat beczki, także soczystych wiśni
i malin. Po chwili pojawia się odrobina gorzkiej
czekolady i papryki. Konsekwentne, zdecydowane,
pełne i harmonijne. Pozostawia aksamitny, długi
posmak.
Ripe raspberries and cherries aromas with delicate
scent of the barrel. Shortly afterwards, a hint of bitter
chocolate and paprika becomes apparent. Consistent,
decisive, full and harmonious. It leaves a long, velvety
after-taste.
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Malbec Achaval Ferrer

250

2016, Mendoza, Argentyna
Szczep: malbec
Jeden z najbardziej spójnych i konsekwentnych
przykładów pierwszej klasy malbeków. Aromatyczny,
subtelny o aromatach malin, jeżyn, dzikich kwiatów.
Silny, także skupiony i wytworny, o zaznaczonej
mineralności i jedwabistych taninach. Czysty
i wyjątkowy.
As one of Argentina’s most consistent super-premium
Malbecs, this wine defines the category very well. This
is so savory and subtle with raspberry, blackberry and
floral character. Full-bodied, yet dense and refined with
a noticeable minerality and silky tannins. Such beauty.
Pure.

Barbera d’Alba Tre Vigne Vietti

250

2015/16, Barbera d’Alba DOC, Włochy
Szczep: barbera
Selekcja gron z 3 winnic. Świeże i intensywne, średniej
budowy, o nutach dojrzałych wiśni, śliwek, lukrecji,
wanilii, lekko dymne i ziołowe. Żywa kwasowość,
miękkie taniny, dobra integracja dębu i złożoność
aromatów oraz rozkoszny finisz.
The grapes are selected from three vineyards. Fresh and
intense, medium-bodied, soft wine, with ripe cherries,
smoke, plums, licorice, vanilla flavours alongside more
herbal notes. It shows bright acidity, soft tannins with
good integration of oak, good complexity and a lovely
lingering finish.

Mercurey Domaine Faiveley

270

2014, Mercurey AOC, Burgundia, Francja
Szczep: pinot noir
Wyborne pinot noir z Burgundii. Uwalnia aromaty
świeżych czerwonych owoców, malin, porzeczek
i przypraw. Przyjemne, krągłe, o owocowym ataku
i jedwabistych taninach. Zrównoważone, aromatyczne
uwiedzie fanów dobrych pinotów.
Great pinot noir from Burgundy. The nose opens up
with notes of fresh red fruits, raspberries, redcurrants
with hints of spices. Pleasant to taste, this wine has
a round and fruity attack before revealing its fine and
silky tannins. This well-balanced pinot noir with longlasting aromas will seduce wine lovers.

Ritme Negre Acustic Celler

270

2014/15, Priorat DOQ, Hiszpania
Szczepy: carinena 70%, garnacha
Ritme powstaje dzięki selekcji najlepszych owoców
z bardzo wiekowych winnic w prestiżowym Prioracie.
Intensywne aromaty jeżyn, borówek, wzniesione
dzięki ożywczej mineralności i kwiatowym niuansom.
Jedwabiste, świeże, żwawe i potężne.
Ritme is a wine produced from a selection of beautiful
and exceptional old vineyards in prestigious Priorat
region. Intensely perfumed aromas of blackberry and
blueberry are sharpened by a bright mineral element
and complicated by a sexy floral overtone. Silky and
fresh, with impressive vivacity and depth.
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Aster La Rioja Alta

270

2013/14, Ribera del Duero DO, Hiszpania
Szczep: tempranillo
Mocne nuty leśnych jagód, czerwonych porzeczek,
jeżyn, fiołków, fenkułu prowadzą do kompleksowych
wrażeń słodkich przypraw, czarnych oliwek, lukrecji,
cedru, liści tytoniu i kakao. Silna, mineralna Ribera
o doskonałej strukturze i równowadze, schowanej
kwasowości i kremowych taninach. Dojrzewała 22
miesiące we francuskim dębie.
Very intense forest berry nose, with redcurrants,
blackberries, violets and fennel leading to a complex
background of sweet spices, bay leaves, black olives,
liquorice, cedar, tobacco leaves and cocoa powder.
Powerful, mineral, with great structure and balance,
with a pleasant acidity and creamy tannins. The wine
was aged for 22 months in French oak barrels.

Perbacco Nebbiolo
delle Langhe Vietti

280

2014/15 Langhe DOC, Włochy
Szczep: nebbiolo
Niezapomniane nebbiolo z winnic w Barolo
i Barbaresco. Z początku delikatne i kwiatowe, potem
owoc jest bogatszy i bardziej donośny. Dochodzą nuty
malin, dymne, płatków róży, mięty, minerałów, lukrecji
czy przypraw.
Perbacco is a blend of vineyards located in Barolo and
Barbaresco. Delicate and floral, it finds more depth
on the palate, where the fruit is rich, resonant and
beautifully expressive. Deep and lovely nebbiolo.
Captivating aromas of dark raspberry, woodsmoke, rose
petal, mint, minerals, licorice and brown spices.

95 punktÓW James Suckling

Woodcutters Shiraz Torbreck

300

2015/16, Barossa Valley, Australia
Szczep: shiraz
Bogaty, zmysłowy, energiczny i wielowarstwowy
shiraz z Barossa o nutach ciemnych soczystych śliwek,
borówek, wiśni, przypraw korzennych, kakao, ciemnej
czekolady i lukrecji. Pełny, także subtelny o doskonałej
równowadze i koncentracji owoców. 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. Unashamedly full-bodied, soft and wellbalanced, it has a great concentration of ripe black
fruit and baking spice flavors, finishing with good
persistence. A stunning wine. Great value for the
quality.
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Invivo Central Otago Pinot Noir

320

2014/16, Central Otago, Nowa Zelandia
Szczep: pinot noir
Pięknie nakreślone pinot o aromatycznym bukiecie
słodkich czereśni, śliwek, truskawek, goździków,
wanilii i eleganckiej warstwowości. Soczyste, krągłe,
interesujące o wyrafinowanej teksturze i doskonałej
czystości owocu oraz harmonijnym i subtelnie słodkim
finiszu. Ujmujące i wielce atrakcyjne. Wyborne.
A beautifully composed Pinot, fragrant bouquet shows
sweet dark cherry, vibrant plum, strawberry, clove,
cedar and vanilla characters with elegant complexity.
The palate is succulent and rounded with fine texture
and lovely fruit purity, finishing long, sweet and
harmonious. Very pleasing and attractive. Delicious.

93 punktY Robert Parker

Saint Joseph Saint Cosme

320

2015/16 Saint Joseph AOC, Francja
Szczep: syrah (serine)
Soczysty syrah z północnego Rodanu o aromatach
poziomek, dzikich jagód, lukrecji, pieczonego
chleba, czarnego pieprzu, nutach umami, skórzanych
i tytoniowych. Elegancki, przyjemny, finezyjny, średniej
budowy, dość obfity, o niezwykłej czystości owocu.
Juicy syrah from northern rhone that has aromas of
blueberries, wild strawberries, toasted bread, leather,
liquorice, tobacco box, subtle umami and peppery
overtone. St Joseph is a pretty, elegant and finessedriven effort with medium-bodied richness and terrific
purity of fruit.

Sexy Beast Cabernet Two Hands

330

2015/16, McLaren Vale, Australia
Szczep: cabernet sauvignon
Wzorcowy przykład cabernet. Soczysty o aromatach
czerwonych porzeczek, cassis, ciemnej czekolady,
mięty, morwy, przypraw azjatyckich, lawendy, jałowca.
Świeży, rozkoszny, żwawy z mnóstwem soczystych
owoców. Krągły, wspaniały, skoncentrowany o długim
finiszu. Dojrzewał 14 miesięcy w dębie.
A succulent wine with aromas of lavender, cranberries
and minty floral Asian spice. This is textbook Cabernet.
Notes of redcurrant, cassis, tobacco, bay leaf, juniper,
chocolate and mulberry. Fresh and lively through the
entry with plenty of bright fruits and energy. Round
yet fine and detailed. Dense and chewy through to the
finish, with excellent length. Vinified in traditional open
fermenters, then matured for 14 months in French oak.
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95 punktÓW James Suckling

Vina Real Gran Reserva CVNE

360

2010/11 Rioja DOC, Hiszpania
Szczepy: tempranillo 95%, graciano
Poważna, elegancka, złożona i wyrazista gran
reserva o aromatach soczystych owoców, espresso,
przypraw, nutach skórzanych, tostowych i mineralnych.
Intensywna, harmonijna, świetnie wyważona
i doskonała.
Very fine and complex Gran Reserva with flamboyant
bouquet of fresh fruit (both red and black), coffee,
spices, leather, toastiness. Medium-bodied, very
balanced, with great weight of fruit and a mineral finish.
It has great intensity and harmony and it’s a great
classical wine.

IL Bacca Old Vine
Primitivo Luccarelli

399

2015, Primitivo di Manduria DOC, Włochy
Szczep: primitivo
Bogate, półsłodkie, skoncentrowane primitivo ze
starych krzewów o intensywnych aromatach konfitury
wiśniowej, dojrzałych śliwek, kakao i przyjemnych
pikantnych nutach. Pełne, hojne, obfite, harmonijne
o słodkim finiszu. Dojrzewało 12 miesięcy w nowym
dębie.
Rich, semi-sweet and complex, with intense sweet
fruit flavors of cherry jam, ripe plums and berries and
pleasant spicy notes. Intense and full-bodied, with soft
tannins, well structured and balanced, with notes of
cacao and vanilla on the finish. Smooth and harmonious
primitivo aged 12 months in barriques.

Amarone della Valpolicella
Classico San Rustico

400

2012, Amarone della Valpolicella Classico DOC, Włochy
Szczepy: corvina, rondinella, corvinone
Harmonijne, pełne, miękkie, aksamitne i wyborne
Amarone. Uwalnia nuty jeżyn, jagód, śliwek, czekolady,
tytoniu, cynamonu i mocca. Jest gładkie, o solidnych
skrytych taninach i jedwabistej konsystencji.
Harmonious, delicious, full-bodied with soft and velvety
aftertaste. It shows fine notes of blackberry, stewed
prune, chocolate, tobacco, cinnamon and mocha with
solid, velvety tannins and polished, silky mouthfeel.
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Les Allées de Cantemerle
Haut-Médoc410
2012/13, Haut-Medoc AOC, Bordeaux, Francja
Szczepy: cabernet sauvignon 75-82%, merlot, cabernet
franc
Doskonały przykład cabernet. Klasyczny, wyrafinowany
i bardzo elegancki Haut-Medoc od solidnego winiarza.
Aromaty czarnych porzeczek, jeżyn, soczystych wiśni,
kakao, czarnych oliwek. Wspaniała głębia i owoc,
z charakterystycznymi nutami ziemistymi. Ogromna
przyjemność dla fanów prawdziwego Bordeaux.
This is classic, refined and elegant Bordeaux from a very
reliably producer. Aromas of cassis, blackberry, dark
cherry, cocoa, black olives. Wonderful depth and fruit,
but with the classic earthy quality we expect from
Cantemerle. Maximum pleasure if you love old-school
Bordeaux.

Zinfandel East Bench Ridge

420

2015, Sonoma County, USA
Szczep: zinfandel
Pełny, silny, skoncentrowany, wielowarstwowy,
jedwabisty i finezyjny. Nuty wiśni, śliwek, porzeczek,
lukrecji, przypraw prowansalskich, kakao, wanilii,
dymne. 100% Zin z Dry Creek Valley. Klasyk.
Full-bodied, powerful, concentrated, complex and silky.
Black cherry, plum and currant fruits, licorice, smoke,
dark spices, vanilla. 100% Zin from Dry Creek Valley.
Classic.

Chianti Classico Riserva
Querciabella430
2011/14, Chianti Classico DOCG, Włochy, ECO
Szczep: sangiovese
Chianti Riserva z limitowanej serii powstającej tylko
w najlepszych latach, dojrzewająca w dębie przez 20
miesięcy. Zwarta, wyrafinowana, kompletna i świetnie
wyważona, o subtelnych taninach i kwasowości oraz
długim finiszu. Wspaniała.
Chianti Riserva from limited bottlings made in the best
vintages and aged in french oak barrels for 20 months.
Taut and refined flavors, complete with subtle hints of
tannin and body that is well-supported by acidity, which
make for an agile wine. Long finish. A great wine.

Chateauneuf du Pape
Domaine de Nalys

430

2013, Chateauneuf du Pape AOC, Francja
Szczepy: grenache, syrah
Owocowe i oczywiste, acz niebanalne i czarujące
Chateauneuf o nutach malin, czereśni, lawendy, oliwek,
mineralnych. Czyste, o dobrej koncentracji i sile owocu.
Jedwabiste, o miękkich taninach i subtelnym finiszu.
Medium bodied, soft, fruit-forward and flavorful wine
delivers a mix of raspberry, cherries, lavender, garrigue
with a touch of olive. On the palate it is clean and
focused, with a lovely fine silky texture and soft tannins
which carry through into the velvety finish. A forward,
well made and charming Chateauneuf.
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Ca’marcanda Promis Toscana Gaja 490
2014/15, Toscana IGT, Włochy
Szczepy: merlot, syrah, sangiovese
Zachwycające cuvee od Angelo Gaja, pełne energii
i aromatów śliwek, borówek, subtelnie kremowe. Pełne,
o miękkich taninach i długim aromatycznym finiszu.
Soczyste, eleganckie i pyszne. Prawdziwie piękne.
A delightful cuvee from Angelo Gaja with lots of bright
and fruity aromas of plum and blueberry. Hints of
cream and cedar. Full body, soft tannins and a long and
flavorful finish. Succulent, elegant and delicious. Very
beautiful indeed.

Castello Banfi Brunello
di Montalcino

520

2011/12, Brunello di Montalcino DOCG, Włochy
Szczep: sangiovese
Zwarte, spójne, soczyste, bogate i wytworne Brunello
o aromatach malin, jeżyn, czereśni, suszonych śliwek,
czekolady, przypraw, mineralnych. Poważne, ziemiste,
zrównoważone, smukłe, długie i rozgrzewające.
Harmonijne, jedwabiste i wyborne.
Dense, lush and rich with complex aromas of
raspberries, cherries, blackberry jam, dried prunes,
minerals, chocolate, spice and tobacco notes. Deep,
earthy and balanced, long and smooth, rich and
warming. A textbook Brunello, well-structured and
harmonious. The finish is long and silky.
17,5+ Jancis Robinson

Barolo Roggeri Ciabot Berton

540

2010/11/12, Barolo DOCG, Włochy
Szczep: nebbiolo
Pełne, wyrafinowane i bogate. Wiśnie, dojrzałe śliwki,
mięta, czekolada, przyprawy wyróżniają się od razu
w bukiecie Barolo Roggeri. Głębokie, soczyste, doskonale
zrównoważone, posiada wspaniałą harmonię i dużą klasę.
Full-bodied, very refined and rich. Dark red cherry, ripe
plum, mint, chocolate, spice and licorice overtones
flow from Barolo Roggeri. Deep, fleshy and impeccably
balanced, it possesses gorgeous harmony and class.
Sexy, supple wine.

Château Musar Red

575

1999/2000, Bekaa Valley, Liban
Szczepy: cabernet sauvignon, cinsault, carignan
Kultowe wino z Libanu, uznawane za jedne
z najlepszych czerwonych win świata. Aromaty czarnych
porzeczek, wiśni, fig, suszonych owoców, ciemnej
czekolady, lukrecji, ziół, wanilii. Wielka siła i elegancja.
Doskonała równowaga i długi finisz.
Cult wine from Lebanon, recognized as one of the
best red wines in the world. Aromas of blackcurrants,
cherries, quince, dried fruits and dark chocolate, licorice,
vanilla. Great strength and elegance. The perfect
balance and a long elegant finish.
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Gevrey Chambertin Vieilles Vignes
Faiveley590
2014, Gevrey Chambertin AOC, Burgundia, Francja
Szczep: pinot noir
Uwodzicielskie Gevrey ze starych krzewów, bogate
w aromaty szlachetnych pinotów, o nutach soczystych
wiśni, malin, poziomek, przypraw, delikatnego dębu.
Krągłe, ekspresyjne, miękkie o świetnej koncentracji,
ukazuje subtelnie słoną mineralność i znakomitą długość.
With a fruity, woody nose, and cherries, raspberries and
spices on the palate, this rich and seductive old vines
Gevrey makes full use of all the Pinot Noir aromas. It
is round, expressive, supple and quite concentrated,
showing a saline minerality and fine length.

Pintia Vega Sicilia

640

2013/14, Toro DO, Hiszpania
Szczep: tinta de toro (tempranillo)
Pełne, intensywne i niezapomniane wino o aromatach
malin, czarnych porzeczek, jeżyn, suszonych ziół,
egzotycznych przypraw, minerałów, tytoniu oraz
gładkich garbnikach i rozkosznym długim finiszu.
Full, intense and unforgettable wine with aromas of
raspberries, blackcurrants, blackberries, dried herbs,
indian spices and tobacco with mineral nuances adding
vivacity. Smooth tannins and a beautiful finish.

Château Gloria Saint-Julien 

750

2013 Saint-Julien AOC, Bordeaux, Francja
Szczepy: cabernet sauvignon 65%, merlot, cabernet
franc, petit verdot
Typowe i doskonałe Bordeaux z gminy St
Julien. Soczyste, gładkie i eleganckie. Potężne,
wysublimowane, owocowe (czarna porzeczka, soczyste
wiśnie), z nutami przypraw, ziół i egzotycznym
bogactwem aromatów.
Typical and simply perfect Bordeaux from St Julien
village. Juicy, smooth and elegant. Powerful but
sublime, fruity (cassis, jammy cherries) with notes of
spices, roasted herbs and almost exotic richness.
Grand Cru

Château Beau-Séjour Bécot
St-Emilion 1er Grand Cru Classé B 1590
2010, St-Emilion Grand Cru AOC, Bordeaux, Francja
Szczepy: merlot 70%, cabernet franc 24%, cabernet
sauvignon
Eleganckie i pełne Saint Emilion w cudownym
i wybitnym roczniku. Aromaty czarnych porzeczek,
wiśni, fig, kakao, ziemi, grafitu z nutą dębu i wanilii
w tle. Silne i zarazem stonowane taniny, zrównoważona
kwasowość i efektowny finisz.
Elegant and full-bodied Saint Emilion in wonderful
vintage. Aromas of blackcurrant, cherry jam, braised fig,
dark cocoa, earth, graphite, with a hint of toasty oak
and vanillin in the background. Powerful but refined
tannins, balanced acidity and impressive finish.
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Clos des Cortons Faiveley
Domaine Faiveley

1900

2008/14, Corton AOC, Burgundia, Francja, Grand Cru
Szczep: pinot noir
Grand cru i monopol z zasadzeniami sięgającymi 1936
roku. Piękno tego Corton uwidacznia się natychmiast
w aromacie, niezawodności i czystości zapachu, smaku
świeżych soczystych czereśni i innych subtelnych
wrażeniach. Delikatnie pikantny, nieco zuchwały,
wielowarstwowy, ujmujący intelektualnie w zakamarkach
jestestwa, po prostu niezwykle uwodzicielski.
Faiveley’s grand cru monopole has some of the
vines dating back to 1936. The beauty of the wine
is immediately there-in the aroma, in the surety and
purity of the fragrance, the taste of fresh cherries, the
scent of a floral border in spring. It’s spicy, bold, firmly
structured, intellectually pleasing in the intricacies of its
structure, seductively supple now.
99 punktÓW Robert Parker

Runrig Torbreck

2750

2007/09 Barossa Valley, Australia
Szczep: shiraz
Wielce ekscytujący, wyjątkowy, super skoncentrowany,
ciemny i esencjonalny shiraz. Obfity, wielowarstwowy,
pachnący fiołkami, borówkami, pieprzny, z nutami
anyżku, przypraw egzotycznych i morwy. Wielki
i potężny z bardzo wiekowych krzewów. Biodynamiczny.
This is larger than life, super concentrated, black-fruited,
dark and essency shiraz. A study in depth and opulence.
Redolent of violets and blueberries it is spicy with an
undercurrent of anise and Indian spices muddled with
mulberries. Make no mistake this is big end of town,
take no prisoners old vine shiraz pushed to the limit.
Biodynamic.
3ème Cru Classé

Château Palmer

6100

2005, Margaux AOC, Bordeaux, Francja
Szczepy: cabernet sauvignon 53%, merlot 40%, petit
verdot
Palmer 2005 to wyjątkowe, wybitne wino
w doskonałym roczniku. Nuty kwiatowe, jeżyna,
czarna porzeczka, śliwka, lukrecja. Potężne, masywne,
wręcz dekadenckie. Palmer po raz kolejny ukazuje
się jako pierwszej klasy Bordeaux o znakomitej głębi,
równowadze i złożoności.
2005 Château Palmer is one of the great efforts of this
superlative vintage. Floral notes mixed with blackberry,
cassis, plum, licorice and spring flowers. This is a big
wine, downright massive, not to say decadent. Palmer
once again performs as a first-growth and the result is
a profound wine of great class, balance and complexity.
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3ème Cru Classé

Château Palmer 

9200

1983, Margaux AOC, Bordeaux, Francja
Szczepy: cabernet sauvignon 53%, merlot 41%,
cabernet franc 4%, petit verdot
1983 jest jednym z najwspanialszych Palmerów
jakie powstały w historii i najlepszym po słynnym
i epokowym roczniku 1961. Delikatny i subtelny lecz nie
pozbawiony mocy, świetnej koncentracji i głębi. W pełni
dojrzały i w doskonałej formie minimum do 2033.
Olśniewający i szarmancki.
The 1983 is one of the all-time greatest Palmers for its
complexity and the finest since the great and epochal
1961. Very subtle and delicate and fully mature wine.
So gentle and gorgeous! Stunning sweet fruit and such
concentration and length. Dense, with a hint of anise
and mint, but truly great. Strong. The finish is long and
mesmerizing.
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Na kieliszki / By the glass / 12,5 cl

Gancia Brut

16

Veneto, Włochy

Gancia Prosecco

16

Treviso, Włochy

Gancia Brut

89

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

Gancia Prosecco

89

Treviso, Włochy
Szczep: glera
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

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.

Cava Picaire Brut Reserva

120

Cava DO, Hiszpania
Szczepy: macabeo, parellada
Wytrawny owocowy bukiet, z nutami zielonego
jabłka i cytrusów. Harmonijne, przyjemne w odbiorze
z eleganckimi bąbelkami i odświeżającym finiszem,
który utrzymuje się i trwa.
Dry with fruity notes of green apples and citrus.
Harmonious, with good structure in mouth, elegant
bubbles, refreshing and lingering finish.
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La Farra Valdobbiadene
Prosecco Superiore

150

2016, Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, Włochy
Szczep: glera
Świeże, eleganckie i zrównoważone o jedwabistej
strukturze. Zapach bogaty z wyraźnymi nutami jabłek,
gruszek i kwiatów akacji. W smaku harmonijne,
owocowe, soczyste i orzeźwiające z lekko półwytrwną
końcówką.
Fresh and elegant, with fruity notes of apples and
peaches, as well as hints of acacia blossom. Wellbalanced and silky, with an attractive zestiness and
subtle off-dry finish.

91 punktÓW Wine Enthusiast

Cremant d’Alsace
Gustave Lorentz

220

Cremant d’Alsace AOC, Francja
Szczepy: chardonnay, pinot blanc, pinot noir
Powstaje dzięki metodzie tradycyjnej zwanej
szampańską. Świeży, żywy, delikatny, o nutach gruszek,
soczystych jabłek, grejpfrutów, maślanej brioszki.
Elegancki, mineralny, o schowanej kwasowości.
Cremant is made using traditional or Champagne
method. A fresh, crisp, apple, pear and grapefruitflavored wine, with bright, light acidity and a floral
character. The wine is elegant and has an attractive
mineral edge.

ECO

Gramona Imperial
Gran Reserva Brut Cava

320

2011/12, Cava DO, Hiszpania
Szczepy: xarel-lo 50%, macabeo 40%, chardonnay
Rozwinięta, dojrzała, zrównoważona i wybitna
rocznikowa Cava klasy premium o rozkosznym finiszu.
Kompleksowa, skoncentrowana, o długo utrzymujących
się aromatach. Właśnie gotowa i wielce przyjemna.
Biodynamiczna. Pasjonująca!
Beautifully developed, delicately balanced and very
long premium Cava. This is a case where the mousse
takes second place to the complexity of the wine. Very
persistent. Ready now and most enjoyable. Biodynamic.
Impressive!
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Taittinger Brut Reserve 
37,5 cl 210
Champagne AOC, Francja410
Szczepy: chardonnay, pinot noir, pinot meunier
Wyborny, pełen życia i świeżości wytrawny szampan
o aromatach brzoskwiń, białych kwiatów, miodu
i wanilii. Bogaty i harmonijny blend chardonnay, pinot
noir i pinot meunier.
Exquisite, lively, fresh, rich and harmonious champagne
delivers aromas of fresh peaches, white flowers, vanilla
and honey.

Taittinger Demi-sec

410

Champagne AOC, Francja
Szczepy: chardonnay, pinot noir, pinot meunier
Półsłodki, ciekawy i zmysłowy szampan o nutach
owoców egzotycznych, mandarynek, brzoskwiń,
suszonych fig, miodu i przypraw. Długi finisz.
Semi-sweet, lively and mellow champagne of
great charm and sensuality with citrus (mandarin)
predominant, backed by peaches, honey and dried figs.
Full and long lasting.

Taittinger Prestige Rose

475

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

Bollinger Special Cuvee

499

Champagne AOC, Francja
Szczepy: pinot noir 60%, chardonnay 25%, meunier
Stylowy, bogaty, wielowarstwowy szampan
o zmysłowej strukturze, doskonałej długości
i rześkości. Wyborny przykład stylu Bollingera. Gruszki,
brioszki, crème brûlée, przyprawy, orzechy. Pełny,
zrównoważony o delikatnych bąbelkach.
A stylish, rich and firmly structured Champagne with
beautiful aromatic complexity. A subtle combination
of structure, length and vivacity. Special Cuvée is
the purest expression of Bollinger’s house style. Ripe
pear, roasted apples, crème brûlée, brioche and spicy
aromas, notes of walnuts. Full-bodied palate is perfectly
balanced by fresh acidity and a soft, delicate mousse.
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Grand cru

Taittinger Comtes de Champagne
Blanc de Blancs
1450
2006/07, Champagne AOC, Francja
Szczep: chardonnay
Absolutnie wyjątkowy, rozkoszny, wielowarstwowy,
wspaniały i prestiżowy szampan z najlepszych gron
chardonnay i siedlisk Grand Cru.
Absolutely exceptional, delightful, multilayered and
prestige cuvee from the best grand cru chardonnay
vineyards.

ROCZNIKI MOGĄ ULEC ZMIANIE
VINTAGES MAY VARY
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