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Terre del Sole Merlot
wytrawne

Pochodzenie: Włochy, Sycylia, Terre Siciliane IGT
Zawartość alkoholu: 12%
Szczepy: merlot
Producent: DAC

Wino posiada wiśniowo-rubinowy kolor z fioletowymi 
krawędziami. Nos charakteryzuje dojrzały, ciemny owoc: śliwka, 
wiśnia. Usta gładkie z przyjemną, ułożoną taniną. Dojrzała, 
owocowa końcówka.

Salento Primitivo Contrada
wytrawne

Pochodzenie: Włochy, Apulia, Salento IGP
Szczepy: primitivo
Producent: Contrada Monte

Czerwone wino z południa Włoch z regionu Apulia. Wyrazisty nos ubrany 
w aromaty dojrzałych, ciemnych owoców przeplatanych 
z łagodnymi nutami przypraw korzennych i ziemi. Usta średniej budowy z 
dużą dawką owocowego charakteru oraz odrobiną ziemistości. 
Zaakcentowana tanina, odświeżająca kwasowość oraz długi, owocowy 
finisz. 

Zdjęcia win mają charakter poglądowy. 
Wina do Restauracji dostarcza Bidfood Farutex.

750 ml

Aetos Carmenere
wytrawne

Pochodzenie: Chile, Dolina Centralna
Zawartość alkoholu: 12,5%
Szczepy: carmenere
Producent: Aetos

Głęboka i intensywna rubinowa barwa. Wino niezwykle wyraziste. 
Aromaty ciemnych owoców z soczystymi wiśniami malinami, 
na czele z elegancko zaznaczonym tytoniem i zielonym pieprzem. 
Usta gęste, nieco balsamiczne z nutami suszonej śliwki i przypraw 
na podniebieniu. Wino zaskakująco długie  z czekoladowym 
finiszem.

750 ml

Merlot Marquis de Goulaine
półwytrawne

Pochodzenie: Francja, Dolina Loary, 
Szczepy: merlot
Producent: Marquis de Goulaine

Urzekająca intensywnością granatowa barwa ze szkarłatnymi 
refleksami. Wino o wyraziście owocowym stylu. Nos to dominacja 
czerwonych owoców, ale i czarnej porzeczki z wyraźnymi akcentami 
dżemowymi. Podniebienie to aksamit dojrzałości, drobne taniny i długi 
finisz.

150 ml 750 ml

14,- 69,-

Santiago 1541
półsłodkie

Pochodzenie: Chile, Dolina Centralna
Szczepy: cabernet sauvignon, syrah

Wino o intensywnym rubinowym kolorze i owocowym aromacie. 
Dobrze łączy się z serami i idealnie pasuje do czerwonego mięsa.
Podawać w temperaturze pokojowej.

El Campo Cabernet Sauvignon
wytrawne

Pochodzenie: Chile, Dolina Centralna
Szczepy: cabernet sauvignon
Producent: El Campo

Wino o zaskakująco szerokim spektrum aromatycznym z soczystymi, 
dojrzałymi, ciemnymi owocami skąpanymi w przyprawach. Miękkie, 
acz trwałe taniny. Całość w doskonałej harmonii.

• WINA CZERWONE •

750 ml

40,-

750 ml

50,-

750 ml

50,-

150 ml 750 ml

13,- 50,-
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Ananto Blanco
wytrawne

Pochodzenie: Hiszpania, Walencja, Utiel-Requena DO
Szczepy: macabeo
Producent: Bodega Sierra Norte

Wino o jasnożółtym kolorze z zielonymi refleksami. Aromatyczne, 
dobrze zbalansowane i młode. Odświeżająca kwasowość 
doskonale łączy się z aromatem kwiatów, owoców i ziół, delikatnie 
zaakcentowanych w posmaku.

Ananto Tinto
wytrawne

Pochodzenie: Hiszpania, Walencja, Utiel-Requena DO
Szczepy: bobal, tempranillo
Producent: Bodega Sierra Norte

Wino o głębokim kolorze wiśni i delikatnej młodej strukturze. 
Posiada złożone aromaty czerwonych owoców (truskawki, 
jeżyny). Intensywna ekspresja owocowa, żywe i pełne. Miękkie, 
dojrzałe taniny oraz przyjemna, długa końcówka. 

Prosecco Mionetto Prestige 
Collection Extra Dry
lekko wytrawne

Pochodzenie: Włochy, Wenecja Euganejska, Treviso DOC
Szczepy: glera
Producent: Francesco Mionetto

Popularne włoskie wino musujące z Wenecji Euganejskiej z 
apelacji Treviso. Wytwarzane z białej odmiany winogron glera, 
znanej wcześniej pod nazwą prosecco. Przyjemne musowanie z 
wyczuwalną nutą miodu, dojrzałego jabłka i brzoskwini. Odrobina 
słodyczy balansowana jest odświeżającą kwasowością.

Terre del Sole Pinot Grigio
wytrawne

Pochodzenie: Włochy, Sycylia, Terre Siciliane IGT
Zawartość alkoholu: 11,5%
Szczepy: pinot grigio
Producent: DAC

Młode, rześkie pinot grigio ze słonecznej Sycylii. Dużo dojrzałego, 
jasnego owocu z przyjemną, odświeżającą kwasowością. W głębi 
delikatne nuty mineralne. Całość wieńczy wyrazista, owocowa 
końcówka.

Oude Kaap Elegant Wit 
półsłodkie

Pochodzenie: RPA, Western Cape WO
Zawartość alkoholu: 11,5%
Szczepy: chenin blanc, riesling, gewurztraminer, muscadelle
Producent: Oude Kaap

Interesujący kupaż chenin blanc, riesling, gewurztraminer
i muscadelle. Bogaty, miękki i łagodny smak z wieloma wpływami 
brzoskwini, moreli, melona i owoców tropikalnych. Wyraźna 
słodycz dobrze równoważy się z wyczuwalną kwasowością.

Two Peaks Sauvignon Blanc
wytrawne

Pochodzenie: Nowa Zelandia, Marlborough
Zawartość alkoholu: 12,5%
Producent: Mount Vernon Estate
Szczepy: sauvignon blanc

Klasyk z Nowej Zelandii, ziemi obiecanej dla Sauvignon Blanc, 
do której peregrynują winemakerzy z wiekowych siedlisk tej 
odmiany. Jasnożółta połyskliwa barwa z zielonymi refleksami. 
Wdzięczne wino o intensywnych aromatach owocowych z 
wizytówką szczepową w postaci agrestu, melona, grejpfruta czy 
marakui. W ustach miękkie i zwiewne, o pełnym odżywczej 
świeżości finiszu. Doskonałe do sałatek, drobiu czy też do 
zastosowania jako aperitif.

750 ml

750 ml

Pochodzenie: RPA, Western Cape WO
Zawartość alkoholu:
Szczepy: muscat, sauvignon blanc, chardonnay
Producent: Boschendal

Boschendal Le Bouquet

półwytrawne

Białe,  półwytrawne  wino  posiadające  jasnosłomkowy 
kolor ze  złotymi  refleksami. Nos  intensywny z dominującymi 
aromatami  dojrzałych  kwiatów,  głównie róż oraz owoców w  tym  
jabłek, papai i liczi. Usta podobnie mocno kwiatowe 
z przewijającymi się smakami soczystych gruszek, dojrzałych 
brzoskwiń i owoców cytrusowych. Całość ładnie ułożona 
z odświeżającą  kwasowością,  nutą  słodyczy i przyjemną, 
owocową  końcówką.

750 ml

 12%

El Campo Chardonnay
wytrawne

Pochodzenie: Chile, Dolina Centralna
Szczepy: chardonnay
Producent: El Campo

Świeże, łagodne, owocowe wydanie kosmopolitycznej odmiany 
chardonnay. Cytrusy i dojrzałe jabłka oraz gruszki to 
aromatyczny wyznacznik tego wina. W ustach świeże, 
intensywne, o zrównoważonej kwasowości.

Pinot Grigio
wytrawne

Pochodzenie: Włochy, Veneto IGT
Szczepy: pinot grigio
Producent: To ser Vini S.P.A.

Dostojne wydanie odmiany pinot grigio. W nosie owocowy bukiet z 
wybijającymi się na plan pierwszy jabłkami i brzoskwiniami. Usta 
pełne, jędrne o dobrze wkomponowanej, mineralnej kwasowości. 
Uwodzicielskie w swej kompleksowości. Kompan idealny do 
owoców morza, świeżych warzyw, lekkich zup.

Edition Abtei Himmerod 
Riesling Spätlese Lieblich
słodkie

Pochodzenie: Niemcy, Dolina Mozeli, Mosel QmP
Szczepy: riesling
Producent: Weinkellerei Hechtsheim Gmbh

Winnica położona na stromych stokach regionu Dolina Mozeli. Jasno 
słomkowy kolor ze złotymi refleksami. Na nosie dominują delikatne 
aromaty żółtych jabłek, limonki z odrobiną nut brzoskwiniowych. Na 
podniebieniu podobnie jak na nosie prym wiodą charakterystyczne 
aromaty jabłek i brzoskwiń oraz odrobina cytrusów. Struktura 
harmonijna. Odświeżająca kwasowość balansuje intensywną 
słodycz.

Sauvignon Blanc 
Marquis de Goulaine
wytrawne

Pochodzenie: Francja, Dolina Loary, 
Szczepy: sauvignon blanc
Producent: Marquis de Goulaine

Jasno żółta barwa. Zmysł węchu wina urzeka ekspresyjnie ujętymi 
aromatami kwiatów z nutą trawiastą i co ciekaw drzewną. To 
wszystko przyjemnie otulone egzotycznymi owocami. Na 
podniebieniu na pierwszy plan wysuwa się delikatna, świeża 
kwasowość. Soczyste cytrusy nadają winu werwy, a całość jest 
doskonale zbalansowana i krągła.

150 ml 750 ml

15,- 60,-

150 ml 750 ml

16,- 79,-

• WINA MUSUJĄCE •

• WINA DOMU •

• WINA BIAŁE •

750 ml200 ml

200 ml 750 ml
25,-

1 L150 ml 500 ml

10,- 30,- 50,-

1 L150 ml 500 ml

10,- 30,- 50,-

60,-

750 ml

40,-

750 ml

60,-

750 ml

60,-
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