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Wina musujące Wina białe Wina czerwone

Sparkling Wines White wines Red Wines

Vina Oria Macabeo
D.O. Carinena
Covinca, Hiszpania

, 

Wino o subtelnej wytrawności i przyjemnym 
słomkowym kolorze. W nosie wyczuwalne owoce 
tropikalne, banany i cytryny podkreślone akcentami 
kwiatowymi. W smaku świeże i tłuste, dające uczucie 
owocowej obfitości.

35 PLN
75 cl

Finca Beltran Duo 
Chenin Blanc Chardonnay
Mendoza, 
Familia Zuccardi, Argentyna

Wino o subtelnej wytrawności i przyjemnym 
słomkowym kolorze. W nosie wyczuwalne owoce 
tropikalne, banany i cytryny podkreślone akcentami 
kwiatowymi. W smaku świeże i tłuste, dające uczucie 
owocowej obfitości.

45 PLN
75 cl

014   Secolo Pinot Grigio 
IGT Veneto, 
Casa Vinicola Botter, Włochy

Wino wytrawne, zbudowane w 100% ze szczepu 
Pinot Grigio, o pięknej, jasno-słomkowej barwie 
z intensywnymi aromatami brzoskwini, jabłek 
z delikatną nutą polnych kwiatów. W smaku 
orzeźwiające, dobrze zbalansowane, o przyjemnej 
kwasowości oraz świeżym owocowo-kwiatowym 
zakończeniu.

45 PLN
75 cl

Siglo De Oro 
Chardonnay Reserva
Casablanca Valley, 
Santa Helena, Chile

Wino wytrawne o słomkowym kolorze ze złotymi 
refleksami i wspaniałymi aromatami owoców 
egzotycznych, soczystych moreli, dojrzałych 
brzoskwiń z niuansami wanilii i dębu. W ustach 
o dobrej strukturze, eleganckie oraz harmonijnym 
i trwałym finiszu.

60 PLN
75 cl

Alorna Abafado 5 Years
Tejo, 
Quinta da Alorna, Portugalia

Słodkie, wzmacniane wino o pięknej barwie 
w kolorze starego złota. Wino aromatyczne znutami 
dojrzałych egzotycznych owoców. W smaku 
wyczuwalne prażone migdały oraz miodowa słodycz 
z pikantnym akcentem na finiszu. W ustach pełne, 
o jedwabistej strukturze, z wyważoną kwasowością 
i długim, aromatycznym wykończeniu.

75 PLN
75 cl

Vina Oria Tempranillo
D.O. Carinena
Covinca, Hiszpania

, 

Wino o subtelnej wytrawności i bardzo intensywnym 
czerwonym kolorze, z zaskakującymi aromatami 
soczystych malin i dojrzałych jeżyn. W smaku świeże, 
owocowe, o dobrej strukturze, z przyjemnie 
zbalansowaną kwasowością.

35 PLN
75 cl

Finca Beltran Duo 
Tempranillo Malbec
Mendoza, 
Familia Zuccardi, Argentyna

Wino wytrawne o głębokiej, rubinowej barwie 
i intensywnych aromatach owoców leśnych, jagód 
oraz czarnej porzeczki. W smaku harmonijne, 
soczyste o dobrej strukturze i przyjemnym, lekko 
korzennym wykończeniu.

45 PLN
75 cl

Primitivo di Manduria DOP
D.O.P.. Primitivo Di Manduria, 
Le Vigne di Sammarco, Włochy

Wino wytrawne o rubinowej barwie z szklącymi się 
fioletowymi refleksami. W nosie wyczuwalne bujne 
aromaty wiśni, dojrzałych śliwek podkreślone przez 
subtelne aromaty kakao i wanilii. Wino o bardzo 
dobrej strukturze z delikatnymi, przyjemnymi 
taninami.

80 PLN
75 cl

Siglo De Oro 
Carmenere Reserva
Casablanca Valley, 
Santa Helena, Chile

Wino wytrawne o rubinowej barwie i intensywnych 
aromatach śliwek oraz jagód z subtelny m akcentem 
przypraw. W smaku harmonijne, gładkie, o dobrej 
strukturze i wy raźnej owocowości oraz przyjemnych 
taninach w trwałym finale. 

60 PLN
75 cl

Valdobbiadene
Prosecco DOCG Superiore
Valdobbiadene Prosecco DOCG Superiore
Casa Vinicola Botter, Włochy

, 

Doskonałe włoskie wino musujące, o jasnosłmkowej 
barwie z delikatnymi bąbelkami Perlage. Oferuje 
bogaty aromat jabłek i gruszek, wraz z nutą owoców 
cytrusowych, które na finiszu ustępują kwiatowym 
tonom. Na podniebieniu pachnące, aksamitne 
ale w zakończeniu lekko pikantne.

55 PLN
75 cl

Charles de Beaucour
Dolina Loary, 
Compagnie Francaise des Grands Vin, Francja 

Wino musujące, półsłodkie, białe o złotej barwie 
i delikatnym, długotrwałym musowaniu drobnymi 
bąbelkami. Dobrze zrównoważone o owocowym 
łagodnym smaku z nutą miodu.

35 PLN
75 cl
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