
 

 

 

WINA BIAŁE | RÓŻOWE 

NEBLINA CHARDONNAY | Central Valley - Chile 

Intensywne i świeże aromaty z owocami cytrusowymi, gruszką i ananasem. W smaku odświeżające, delikatne, wyważone, lekko słodk ie. 

95% Chardonnay z 5% dodatkiem innych odmian. Ręcznie oraz mechanicznie zbierane winogrona (plon z 1 ha winnicy 10 -20 ton) 

dojrze- wają 2 miesiące w kadzi ze stali nierdzewnej. Polecane do ryb i owoców morza. 

 
15cl – 17 zł 75cl – 85 zł 

 
 

RIESLING KABINETT RUDOLF MÜLLER | Mosel, Pradikatswein - Niemcy 

Rudolf Müller Kabinett wyprodukowany jest z dojrzałych gron Riesling, rosnących w Dolinie Mozeli. Winogrona te pozostają dłużej na 

krzaku w porównaniu z innymi odmianami, zyskując nazwę „Kabinett”. Wino oddaje aromaty dojrzałych jabłek, gruszek, brzoskwini oraz 

owoców cytrusowych. Jego lekka słodycz doskonale pasuje do dojrzewających serów, cielęciny w kremowych sosach, owoców morza 

czy kurczaka. Szczep: 100% Riesling. 
 

75cl – 95 zł 

 

 
CASA LUNARDI, PINOT GRIGIO  |  I.G.T. Delle Venezie - Włochy 

Aromaty owoców tropikalnych takich jak mango, kiwi z kuszącymi nutami kwiatów (akacja, wiciokrzew, pomarańcza). Umiarkowana kwa- 

sowość. Wino idealne do jarzynowych zup, sałat, przekąsek czy grillowanego białego mięsa. Szczep: Pinot Grigio. 
 

 
 

SILVERLAKE SAUVIGNON BLANC | New Zealand 

15cl – 17 zł 75cl – 85 zł 

Wyróżniające się Sauvignon Blanc wybuchające aromatem dojrzałej marakui, limonki z charakterystycznymi nutami egzotycznych ziół. 

Aromat agrestu i świeżej trawy. W smaku wyjątkowo świeże i delikatne z intensywnym i długim zakończeniem. Polecane jako aperitif oraz 

do owoców morza, sałat, białych mięs i grillowanych ryb. Szczep: Sauvignon Blanc. 
 

 75cl – 140 zł 
 

CA(DE)IO BIANCO | Terre Siciliane I.G.P. 
Szczep: Inzolia, Catarratto 

Sycylijskie białe wino o jasnosłomkowej barwie. Przyjemne aromaty brzoskwiń z niuansami minerałó. W smaku świeże i trwałe. Polecane do 
ryb, makaronów, sosu pomidorowego, grillowanego ptactwa. 

 
15cl – 17 zł 75cl – 85 zł 

 

FEUDO ARANCIO GRILLO | Sicilia D.O.C. 
Szczep : Grillo 

Perfekcyjny charakter sycylijskiego Grillo. Tropikalne aromatyz charakterystyczna nutą mango oraz owocu papaja w połaczen iu z refleksami 
jaśminu i białych kwiatów. Wino wyważone, harmonijne, o delikatnej kwasowości. Rekomendowane do owoców morza, białego mięsa, 
pieczonej ryby, warzyw.  

 
15cl – 19 zł 75cl – 95 zł 

MARQUES DE FUERTIGO  | D.O. La Marcha 
Subtelna łososiowa barwa. W smaku kuszące z truskawką i maliną. Doskonałe jako aperitif oraz do deserów, przekąsek, makaronów  
i białego mięsa. 

 
15cl – 17 zł 75cl – 85 zł



 

 

WINA CZERWONE 

 
NEBLINA MERLOT | Central Valley - Chile 

Bardzo intensywna rubinowa barwa. Wino świeże, eleganckie z aromatami wiśni, dojrzałych śliwek oraz nutami pieprzu i kakao. W  smaku 

krągłe, średnio zbudowane, zachęcające do picia. 85% Merlot z 15% dodatkiem innych odmian. Winogrona zbierane ręcznie (65%) oraz 

mechanicznie (35%) dojrzewają od 4 do 6 miesięcy w kadziach ze stali nierdzewnej. Rekomendowane do makaronów oraz serów. 

 

  15cl – 17 zł 75cl – 85 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. 
 

75cl – 110 zł 

 

 
RESERVA DA FAMILIA | Vinho Regional Lisboa, Paco das Cortes - Portugalia 

Portugalskie wino, które dojrzewało 4 miesiące we francuskiej dębowej beczce. Nos z aromatem leśnych owoców i przypraw z delikatnym 

niuansem czekolady. Dobrze zbudowane, delikatnymi taninami. Pozostawia bardzo aksamitny posmak. Idealny partner do pieczonej  

ja- gnięciny, pikantnych mięs i delikatnych serów. Kompozycja: 45% Castelao, 35% Tinta Roriz, 20% Alicante Bouschet. 
 

75cl – 120 zł 

 
MIGUEL ESCORIHUELA GASCON GRAN RESERVA | Mendoza, Bodegas Escorihuela - Argentyna 

Bogactwo i harmonia. Gran Reserva jest kompozycją 95% Malbec z dodatkiem 3% Petit Verdot i 2% Cabernet Franc wzbogacających 

smak. Wino dojrzewane jest we francuskich i amerykańskich beczkach przez 18 miesięcy. Potem leżakuje dodatkowo 18 miesięcy 

butelkach aby zaokrąglić zapach i smak. Bukiet jest pełen aromatów czarnych owoców, wanilii i czekolady. W smaku jest bogate, 

ekstraktywne, z mięk- kimi taninami i eleganckim finiszem. Polecane do wszelkich mięs, tęgich serów oraz argentyńskich steków  

i dziczyzny. Szczep: Malbec. 

75cl – 195 zł 

 

POGGIO AI SANTI  | Montepulciano d’Abruzzo D.O.P. 
Wino z najlepiej położonej winnicy w Abruzzo. Dojrzewa w kadziach ze stali nierdzewnej. Rubinowa barwa. Nos delikatny z aromatem 
czerwonych owoców. Wino o dobrej strukturze, polecene do potraw z ryżem oraz pieczonego i grillowanego mięsa.  

 

75cl – 115 zł 

 

VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE | Domini Veneti D.O.C.Veronese 

Szczepy: 70% Corvina, 15% Corvinone, 15% Rondinella 

Typowa i tradycyjna Valpolicella z Veneto. Rubinowa barwa. Nos intensywny i trwały z owocowymi aromatami wisni i śliwki. Wsmaku 

świeże , ze znakomitą kwasowością i taninami. Wino do makaronów, pizzy i dojrzałych serów.  
 

75cl – 145 zł 

 
 

CA(DE)IO ROSSO | Puglia  I.G.P. 

Szczep: Inzolia, Catarratto. Głęboko rubinowa barwa. Owocowe aromaty morwyi śliwki. Wino świeże, lekko gorzkie, trwałe, dobrze 

zbudowane. Rekomendowane do surowej szynki, melona, makaronów, grillowanego i pieczonego czerwonego mięsa. 

. 
 

  15cl – 17 zł 75cl – 85 zł 

 

 

 


