
WINA NA KIELISZKI
San Valentin Bianco D.O Penedes  Białe, półwytrawne 19 zł  138 zł
Wino o bladożółtym kolorze. Kuszące aromaty świeżych gron wraz z dojrzałymi owocami banana, pigwy oraz z kwiatowymi akcentami. W smaku wyczuwalna lekka, świeża 
słodycz. Wino polecane do delikatnych dań z owoców morza oraz ryb w słodkich sosach.
Kabinett Rheinhessen, Q.m.P. Mainzer St. Alban, Niemcy Półsłodkie 26 zł 168 zł
Produkowane z dojrzałych winogron w Hesji Nadreńskiej. Półwytrawne wino o niespotykanej lekkości. Owocowe aromaty, przyjemne, świeże.  
Polecane jako aperitif oraz do delikatnych mięs i wędlin. 
Canyon Road Chardonnay, California Białe, wytrawne 16 zł  118 zł
Canyon Road Chardonnay charakteryzuje się świeżymi jabłkowymi, morelowymi i cytrusowymi aromatami. Owocowe nuty zrównoważone są delikatnymi nutami dębu i wanilii. 
Zbalansowana kwasowość nadaje temu winu rześkości i świeżości.
Canyon Road Cabernet Sauvignon, California Czerwone, wytrawne  16 zł 118 zł
Pełne aromatu świeżych, ciemnych owoców (jeżyna, wiśnia, śliwka). Wino lekkie, gładkie i przyjemne. Bardzo dobre do łączenia ze wszelkiego rodzaju potrawami. Delikatny i dość 
długi finisz potęguje przyjemność picia tego wina.
Canyon Road White Zinfandel, California Różowe, półwytrawne 16 zł 118 zł
White Zinfandel wita nas aromatem słodkich truskawek i soczystych arbuzów. Owocowe nuty znajdują kontynuację w smaku mandarynek i kwiatu pomarańczy, rozpieszczającym 
podniebienie. Odświeżający finisz idealnie równoważy wino.
Michel Laroche Merlot/Grenache, V.d.P. d’Oc , Francja Czerwone, wytrawne 22 zł 158 zł
Wino o pełnym bukiecie, zdecydowanym smaku z nutą owoców i tanin. Jest winem o zdecydowanym charakterze i typowej mocy. Polecany zwłaszcza do cielęciny, wieprzowiny  
w sosach, dojrzewających i twardych serów.
Altos Ibericos Crianza, Rioja, Hiszpania Czerwone, wytrawne 24 zł  168 zł
Kolor ciemnoczerwony, bardzo matowy. Intensywne i pachnące, z wyśmienitymi owocami (dżem malinowy) i korzennymi (zielony pieprz) aromatami  
i przyjemną nutą przypominającą tosty. Na podniebieniu ciepłe, z aksamitnymi, soczystymi taninami dobrze zaokrąglonymi przez dojrzewanie dębu.  
Doskonale komponuje się z wszelkiego rodzaju tapas przyrządzonych ze świeżych składników, pasuje również dobrze do czerwonego mięsa, tłustych ryb i sera.

WINA BIAŁE
Spier Discover Chenin blanc, Sauvignon blanc, Western cape, RPA Wytrawne  138 zł
Orzeźwiające, o smaku owoców tropikalnych m. in. guawy. Bardzo świeże, przystępne. Podawać ze świeżym pomidorem, fetą lub kaparami.
Michel Laroche Chardonnay / Terret, V.d.P. d’Oc , Francja Wytrawne  148 zł
Wino o nutach kwiatowo-owocowych. Zrobione ze szczepów Chardonnay,Terret. Krystalicznie czyste. Idealna struktura o odświeżającej kwasowości. Podawać jako aperitif i do 
owoców morza.
Vina Esmeralda Torres, D.O. Pendes Półwytrawne  158 zł
Połyskująca, blado słomkowa szata. Wino wonne, kwiatowe z delikatnymi nutami owoców egzotycznych i wyczuwalnym aromatem dżemu jabłkowego.  
Na podniebieniu gładkie i bogate, pozostawia subtelny posmak miodu. Doskonałe do przekąsek z owoców morza, ryb i pasztetów. 
Pulpo Sauvignon Blanc, Malborough, Nowa Zelandia Wytrawne  210 zł
Wino o klasycznym aromacie owoców tropikalnych i skórki cytrusowej. W ustach intensywny smak marakui i soczystego agrestu.
Idealny towarzysz dań rybnych, owoców morza oraz koziego sera.
Riesling ”Beyer ”, AOC Alsace, Francja Wytrawne  198 zł
Wino “cytrusowe” - w bukiecie cytryny, limonki i orzeźwiająca mięta. Bardzo żywe wino, surowe i przyjemnie cierpkie. Idealne do ryb i owoców morza.

WINA CZERWONE
Koine, Nero D’Avola, D.O.C. Sicilia Wytrawne  128 zł
Intensywny czerwony kolor. Bukiet jest lekko korzenny i owocowy z nutami jeżyn, jagód i morwy. Finisz jest pełny i owocowy z dobrze zintegrowanymi taninami. 
Świetne wino do pieczonych i grillowanych mięs. Doskonałe do dziczyzny z grilla i twardych serów. 
Coronas, D.O. Catalunya, Hiszpania Wytrawne  148 zł
Ciemnoczerwony z odcieniami granatu. Intensywne aromaty owoców czarnych i owoców leśnych z subtelnymi nutami zielonymi i korzennymi.  
Na podniebieniu harmonijne, o średnim ciele i miękkich taninach. Doskonale pasuje do pieczonej lub grillowanej jagnięciny.  
Pięknie komponuje się z daniami na bazie sosu pomidorowego i kremowymi serami.
Carnivor Zinfandel, California Wytrawne  168 zł
Odważne nuty ciemnej wiśni i dżemu jeżynowego uzupełniają nuty mokki i prażonego dębu. To wyrafinowane wino o intensywnych aromatach, które jednocześnie pozostaje 
subtelne i gładkie. To idealne wino do mięsnych potraw.
Turtle Dreaming Cabernet Sauvignon/Shiraz Organic, South Eastern Australia  Wytrawne  88 zł
Wino o ciemnym, purpurowym kolorze. Dobrze zbudowane o nutach dojrzałych ciemnych jagód, jeżyn, czarnej borówki i maliny. Wyczuwalne świeże przyprawy z odrobiną dębu. 
Idealne w połączeniu z grillowanymi i pieczonymi mięsami, serami, pizzą.
„Banfi” Chianti, D.O.C.G. Włochy, Toskania Wytrawne  188 zł
Rubinowo czerwone wino z fioletowymi niuansami. Aromaty czerwonych i czarnych owoców z nutą kakao. W palecie dobrze zbudowane i zbalansowane z okrągłym 
wykończeniem. Idealne do potraw mięsnych, past, serów.
Squealing Pig Malbec’18 , Mendoza, Argentyna Wytrawne  198 zł
Rubinowo czerwone. Pełne smaku czerwonych i czarnych owoców jagodowych, z nutami skóry i przypraw. Wino idealne do dań z wołowiny, jagnięciny oraz drobiu.
Gran Coronas- Torres, D.O. Penedès, Reserva Wytrawne  218 zł
Cudownie złożony bukiet z nutą przypraw korzennych kontrastującymi z wyczuwalnym zapachem leśnego poszycia i suchych liści. Na podniebieniu dojrzałe, z nutą dżemu, 
taninami o atrakcyjnej strukturze i odpowiednio skoncentrowanym smaku. Wino wyróżniające się aksamitną elegancją. Doskonałe do zimnych mięs i dań mięsnych.
Barbera D’Alba Marchesi di Barolo D.O.C.G. Włochy Wytrawne  308 zł
Rubinowy kolor z fioletowymi refleksami. Świeży zapach czerwonych owoców i jeżyn połączony z delikatnością wanilii i lekką pikanterią tostów  
oraz orzechów laskowych. Smak jest pełny i bogaty, z ledwo zauważalną kwasowością. Barbera idealnie pasuje do każdego posiłku.  
Bardzo dobrze komponuje się z przekąskami, daniami z makaronu, sosami i daniami mięsnymi, ale także świetnie podkreśla smak tradycyjnych zup oraz twardych serów.

SZAMPANY I WINA MUSUJĄCE 
Prosecco Borgo del Col Alto, D.O.C. Prosecco, Włochy  Wytrawne 25 zł 158 zł
Jasnożółty kolor z delikatnymi bąbelkami. Subtelne aromaty owoców. Świeże o doskonałej, harmonijnej strukturze.Sugestie kulinarne: Doskonałe, jako aperitif oraz do lekkich 
przekąsek, dań rybnych i skorupiaków
Taittinger Brut Reserve, Champagne Brut, Francja Wytrawne  498 zł
Lśniący, złoto żółty kolor. Delikatne, tętniące życiem bąbelki z przyjemną, długo utrzymującą się pianką. Aromaty świeżych brzoskwiń, białych kwiatów i wanilii.  
Pełny życia, świeży i harmonijny o smaku świeżych owoców i miodu. Idealny jako aperitif oraz do wszelkich deserów i owoców.

100 ml butelka 
Karta Win


