
Karta Win



Wina musujące

Carmela
Lekkie, hiszpańskie, półwytrawne wino, które idealnie sprawdzi 
się jako aperitif.
Hiszpania | Półwytrawne

Prosecco Botter 
Szczep Glera w swojej bardzo ładnej odsłonie. Mamy tu przyjemnie 
orzeźwiające, elegancko musujące, wytrawne choć delikatne wino. 
W aromacie sporo owoców sadu: jabłek i gruszek oraz białych kwiatów. 
W smaku przyjemne i rześkie. 
Włochy | Glera | Wytrawne

Cattier Brut Icone
Szampan o łagodnym bukiecie, z nutami owoców tropikalnych, 
bułek maślanych, kwiatów akacji i odrobiną cynamonu. 
Francja | Pinot Meunier,  Pinot Noir, Chardonnay | Wytrawne

0,2 l | 18 pln

115 pln

420 pln

Wina białe

Redentore Chardonnay 2021
Barwa żywa, intensywna, połyskliwa. W aromacie typowe dla tej odmiany 
nuty masła i dojrzałe owoce południowe. Usta soczyste i dobrze zbalansowane.
Spełnia normy wina organicznego i wegańskiego.
Włochy | Chardonnay | Wytrawne

Pinot Grigio Botter 2020 
Rześkie i świeże Pinot Grigio o jasnosłomkowej barwie i intensywnym
bukiecie świeżych owoców i białych kwiatów. W ustach delikatne i eleganckie, 
z dobrze zbalansowanymi nutami dojrzałych owoców tropikalnych i jabłek.
Włochy | Pinot Grigio | Wytrawne

Riesling Saint Vincent 2018 
Półwytrawne eleganckie wino o jasno-słomkowym kolorze, subtelnie owocowe 
o zapachach jabłka, melona i cytryny, delikatnie kwiatowe, dające uczucie 
przyjemnego orzeźwienia. W smaku świeże, z zaznaczoną kwasowością i kroplą słodyczy. 
Polska | Riesling | Półwytrawne

Chucaro Sauvignon Blanc 2020 
Chucaro Sauvignon Blanc ma połyskliwy, jasnosłomkowy kolor oraz bardzo 
bogaty cytrusowy bukiet pełen grejpfrutów i melona, ze słodkimi kwiatowymi nutami. 
W ustach doskonały balans owoców, z dominującym smakiem grejpfruta i mango. 
Chile | Sauvignon Blanc | Wytrawne

145 pln

0,15 l | 18 pln
85 pln

110 pln

0,15 l | 16 pln
75 pln

Wina czerwone

Masserie Civitella Primitivo Del Salento 2020
Barwa rubinowa z fioletowymi refleksami. Intensywny aromat 
owocowy z przewagą śliwek i wiśni. W ustach jest pełne, miękkie, ładnie 
zrównoważone i łatwe do picia. 
Włochy | Primitivo | Wytrawne

Casas Patronales SELECTED Reserve 
Cabern Sauvignon 2021
Ten Cabernet Sauvignon dojrzewał przez 3 miesiące w dębowych 
beczkach i wyróżnia się głęboką, czerwoną szatą oraz intensywnym 
zapachem czarnej porzeczki i owoców leśnych. Wino pełne w ustach, 
krągłe i zrównoważone z długim finiszem i miękkimi taninami. 
Chile | Cabernet Sauvignon | Wytrawne

Amaru Malbec 2018 
Barwa żywa, ciemno - czerwona z fioletowymi refleksami. Aromat 
to kompozycja śliwkowej konfitury, rodzynek, czekolady i dębiny. W ustach 
pełne, z miękką i słodką taniną. Perfekcyjnie harmonijne, o znakomitej 
równowadze pomiędzy soczystością czerwonych owoców i wpływem dębiny. 
Finisz długi i elegancki. 
Argentyna | Malbec | Wytrawne

Piedemonte Cuatro Tierras 2017 
Bukiet Cuatro Tierras jest kombinacją czarnych owoców leśnych, czarnego 
pieprzu i wanilii. W ustach jest eleganckie i jedwabiste. Owocowe, 
ze zrównoważoną kwasowością, jest zakończone bardzo długim i bogatym finiszem. 
Hiszpania | Merlot, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, 
Garnacha| Wytrawne

120 pln

0,15 l | 21 pln
100 pln

110 pln

115 pln


