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Szampan i Wino Musujące 

/Champagne & Sparkling Wine 

 

 

 

Taittinger Brut Réserve   75 cl  250 

Riems - France 37,5 cl  120 

 

Taittinger Brut Reserve wyróżnia się niezwykłym, delikatnym balansem 

i wspaniałym smakiem rozpoznawalnym na całym świecie. 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.  
 

The colour of the wine is pale golden yellow. The bubbles are fine and the 

mousse is abundant and persistent. The nose is suggestive of delicate hints of 

honey and fruits, with overtones of peaches and vanilla. It has an end which is 

extraordinarily soft and notably full and long-lasting. All in all, a rounded, 

bracing and mellow wine of great charm and sensuality. Wine is ideal 

accompaniment to most desserts and fruits.  

 

 

 

 

 

 

Gancia Prosecco  75 cl 65,- 

Prosecco - Italy   20 cl 20,- 
 

Wino o delikatnym, słomkowym kolorze. Bukiet z lekką nutą chleba, 

pomarańczy i cytryny nadaje mu delikatny i świeży smak oraz 

niesamowity aromat. Idealne do przystawek, jak również makaronów, 

serów i owoców morza.  
  

Bright straw yellow colour. The perlage is fine and persistent with a particular 

sensation of liveliness and elegance. Perfect for aperitifs, it’s the ideal with light 

pasta and rice dishes, fresh cheeses and seafood. Excellent in cocktails.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trivento Malbec Reserve  75 cl 70,- 

Mendoza, by Trivento - Argentina 
 

Głęboki czerwony kolor z fioletowymi refleksami. Intensywne aromaty 

czerwonych owoców: śliwka i wiśnia z nutą wanilii. Dobrze zbudowane  

o słodkich taninach. Podawać z pieczoną jagnięciną, pikantnymi daniami 

z sosami.  
 

Deep red colour with violet hues. Intense red fruit aromas: plum and cherry 

with a touch of vanilla. Well built with sweet tannins. Serve with roast lamb, 

spicy dishes with sauces.  

 

 

 

 

Marques De Casa Concha Cabernet Sauvignon  75 cl 110,- 

Puente Alto, Maipo Valley, by Concha Y Toro – Chile 

 

Przejrzysta, głęboka czerwień. Aromaty wiśni, czekolady i dymu. Gładka 

prawie jedwabista struktura ukrywa delikatne taniny. Podawać do 

czerwonych mięs, dojrzałych serów oraz pikantnych potraw.  
 

Transparent, deep red colour. Cherry aromas with chocolate and smoke. 

Smooth, velvety structure with delicate tannins. Serve to red meat, mature 

cheeses and spiced dishes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wina Deserowe /Dessert Wines 

 

 

Trivento Sweet Malbec tinto 75 cl 45,- 

Mendoza, by Trivento – Argentina 
 

Lśniąco czerwony kolor z fioletowymi refleksami. Aromaty dojrzałych 

owoców oraz marmolady. W palecie okrągłe, świeże i dobrze wyważone. 

Polecane do dań mięsnych na ostro, dań meksykańskich i deserów.  
 

Brilliant red colour with violet hues. Ripe red fruits and marmalade aromas. 

Round, fresh and balanced in the palet. Recommended to spicy meat dishes, 

Mexican food, deserts.  

 

 

 

 

Trivento Dulce Natural blanco 75 cl 45,- 

Mendoza, by Trivento - Argentina 
 

Jasno żółty kolor z zielonymi refleksami. Aromat fiołków, frezji, jaśminu 

oraz owoców cytrusowych i moreli. W palecie świeże z delikatnym 

odczuciem kwasowości oraz smakiem fig i rodzynek. Polecane jako 

aperitif oraz do deserów, sałatek owocowych i serów.  
 

Light yellow colour with greenish hues. Mix of violets, freesia and jasmine 

aromas with citric fruits and apricot. Fresh with a delicate sensation of acidity, 

figs and raisins flavours. Recommended as an aperitif and to deserts, fruit salads, 

cheese.  
 



Asconi Winery Cabernet Sauvignon   75 cl 40,- 

By Asconi - Mołdawia 
 

Wino czerwone, wytrawne o mocno dojrzałym rubinowym kolorze.  

W połączeniu z głębokim aromatem maliny i czarnej wiśni, wino to 

charakteryzuje się doskonałą strukturą, delikatnym i wyważonym 

balansem oraz wdziękiem. Oprócz czerwonych mięs i dziczyzny, wino to 

można serwować do ostrzejszych, fermentowanych serów.  
 

Red wine, dry wine with a strong mature ruby color. In conjunction with deep 

flavors of raspberry and black cherry, this wine has excellent structure, delicate 

and balanced balance and grace. In addition to red meats and game, this wine 

can be served to a sharper, fermented cheeses.  

 

 

 

Select Moreau Rouge Demi - Sec  75 cl 50,- 

Vin de Table, J. Moreau & Fils - France 
 

Malinowo fioletowa barwa, aromat czereśni, wiśni i wrzosu. 

Półwytrawne, łagodne. Polecane do czerwonych mięs i serów.  

 

A raspberry red colour. An attractive toasted nose of small red fruits. Fat and 

persistent on the palate. Flavours of acid drops. An easy drinking wine. Ideal 

with any red meats, and all cheeses.  

 

 

 

Mauro Primitivo  75 cl 55,- 

IGT Puglia, by Mare Magnum - Italy 
 

Bogaty, pełny smak z obfitym aromatem słodkich jagód oraz nutami 

lukrecji i francuskiego dębu. Zrównoważona kwasowość z jedwabistymi 

taninami. Pasuje zarówno do tradycyjnej i egzotycznej wieprzowiny, 

jagnięciny i wołowiny lub dojrzewającego sera. 
 

Rich full flavor with generous, sweet dark berries, balanced acidity yet silky 

tannins, notes of liquorice and fine French oak. Goes well with both traditional 

and more exotic pork, lamb and beef dishes or for an extra treat, pair with aged 

cheese. 

 

 

 

Mirassou Pinot Noir   75 cl 60,- 

California, by Mirassou Winery 
 

Aromaty wiśni, truskawek i czerwonej porzeczki z lekkimi nutami 

wanilii i dębu. Dobrze zrównoważone z okrągłymi i subtelnymi taninami. 

Czerwone mięsa, dziczyzna, sery.  
 

Fruit forward and approachable in style, our 2010 Mirassou Pinot Noir has flavors 

of cherry, strawberry and red currant, which are supported by light vanilla and 

oak notes. This wine is well balanced with a round, full mouthfeel. 

 

 

 

Spier Pinotage  75 cl 60,- 

Western Cape - South Africa 
 

Wino o ciemno śliwkowym kolorze. Aromaty wiśni, kokosa oraz 

przypraw z nutami skóry. Delikatna, kremowa paleta otwiera się na 

wiśnie, tytoń oraz nuty amerykańskiego dębu: długi finisz. Doskonałe do 

każdego rodzaju mięsa.  
 

A medium dry wine with a dark plum colour. Cherry and coconut aromas with 

spicy notes and a touch of leather. Delicate creamy pallet opening to cherry and 

tobacco aromas with a long aftertaste and notes of American oak. Excellent with 

all meat dishes.  

Wina na kieliszki  

/Wines by the glass 
 

 

 

Orquestra Cabernet Sauvignon  75 cl  30,- 

La Mancha, by Felix Solis – Spain  15 cl  8,- 
 

Wino o intensywnie czerwonym kolorze, przyjemnym aromacie czarnych 

i czerwonych owoców oraz zielonej papryki. Dobrze zbudowane  

z delikatnymi taninami. Przyjemne, skoncentrowane wino o długim, 

wyważonym finiszu.  Idealne do pieczonych warzyw, wieprzowiny, dań  

z ryżem oraz pieczonej lub duszonej jagnięciny.  
 

Intense dark red. Aromas of black and red fruits and a hint of green pepper. 

Fruity and vegetal characteristics, this elegant and full bodied wine has good 

tannin and structure and a long balanced finish. This wine is a perfect 

accompaniment to roast vegetables, pork dishes, rice dishes, stew or roast lamb.  

 

 

 

 

 

Orquestra Chardonnay   75 cl  30,- 

La Mancha, by Felix Solis – Spain  15 cl  8,- 

 

Wino o blado żółtym kolorze ze złotymi refleksami, aromacie jabłek, 

brzoskwini oraz owoców tropikalnych. Delikatna i przyjemna paleta  

o świeżym finiszu. Idealne do past, owoców morza i miękkich serów.  
 

Pale yellow colour with golden reflections. Intense aromas of apple, peach, 

fennel and tropical fruits. Soft on the palate with hints of stone fruit, with a 

clean, fresh and sweet finish. The perfect accompaniment to pasta dishes, sea 

food and soft cheeses.  

 

 

 

 

 

Leone Di San Mario Rosso Semi - Sweet  75 cl 30,- 

I. G. T. – Italy  15 cl 8,- 

 

Półsłodkie wino o rubinowo czerwonym kolorze. Harmonijne w smaku. 

Idealny do aromatycznych pierwszych dań takich jak lazaniai i rizotto. 

Wyśmienite do pieczonego lub grillowanego mięsa.  
 

Semisweet wine, ruby-red colour, harmonious to the taste. Ideal with savoury 

first courses, as lasagne and risotti. Excellent with red roasted or grilled meats.  

 

 

 

 

 

Leone Di San Mario Bianco Semi - Sweet  75 cl 30,- 

I. G. T. – Italy  15 cl 8,- 

 

Półsłodkie wino o delikatnie słomkowo żółtym kolorze. Świeże, dobrze 

zbalansowane. Lekki, orzeźwiający, aromatyczny, owocowy bukiet. 

Doskonałe do owoców morza i grillowanych ryb.  
 

Semisweet wine, delicate straw yellow colour, fresh, well blended. This wine has 

light, refreshing and fruity bouquet. Excellent with sea food and grilled fish.  



Wina Białe /White Wines 
 

 

Sendero Chardonnay  75 cl 40,- 

Central Valley, by Concha y Toro, Chile 
 

Jasno żółty kolor. Aromaty zielonych jabłek, owoców tropikalnych- 

papaja i ananas oraz z delikanym waniliowym tłem. Wino świeże,  

z dobrym balansie kwasowości. 
 

Bright yellow color. Aromas of green apples, tropical fruit - papaya and 

pineapple and delicate vanilla background. Wine fresh, with a good balance of 

acidity. 

 

 

Asconi Winery Fateasca Alba   75 cl 40,- 

By Asconi - Mołdawia 
 

Delikatne białe, wytrawne wino produkowane w 100% z winogron 

odmiany Feteasca. Bogactwo aromatów jabłek i kwitnących winnic. 

Wyczuwalne tony miodu i brzoskwini. Wino podaje się do białych mięs. 

Może również być serwowane do delikatnych serów i makaronów oraz 

jako aperitif. 
 

Delicate dry white wine produced from 100% grape variety Feteasca. Aromas of 

apples and flowering vineyards. Noticeable tons of honey and peach. Wine is 

given to the white meat. It can also be served to the delicate cheese and pasta as 

well as an aperitif. 

 

 

Select Moreau Blanc Demi - Sec  75 cl 50,- 

Vin de Table, J. Moreau & Fils - France 
 

Przejrzysty złoty kolor. Aromatyczne, delikatne o bardzo przyjemnym 

smaku owoców, jabłek i kwiatów; półwytrawne. Doskonałe do wędlin, 

ryb, dań słodko-kwaśnych.  
 

A clear golden colour. An intense and fruity nose with hints of pastry and 

vanilla. Fresh, round and persistent, with flavours of pastry and acid drops. Try 

it on its own. Excellent with cold meats and fish, as well as sweet and sour 

dishes.  

 

 

Pinot Grigio  75 cl 70,- 

Delle Venezie IGT, by Bolla - Italy 
 

Delikatnie żółty kolor z bursztynowym odcieniem. Świeże, owocowe 

aromaty z wyraźnymi nutami brzoskwini i limonki. Delikatne, dobrze 

wyważone. Idealne do dań rybnych, sałatek, zup i lekkich past.  
 

Pinot Grigio has the fresh, summer fruit flavours of peaches and limes, with a 

taste that is soft, generous and well balanced. Light to medium bodied. This 

wine is a classic accompaniment to fish dishes as well as salads, soups and light 

pasta.  

 

 

Santa Digna Gewürztraminer  75 cl 70,- 

Central Valley, by Miguel Torres – Chile 
 

Lśniący żółty kolor. Bukiet kwiatowy z aromatami róż, jaśminu  

i kwitnącej pomarańczy. Pełne, soczyste o tropikalnym i esencjonalnym 

charakterze. Doskonałe w towarzystwie skorupiaków i ryb.  
 

Lustrous yellow colour. Floral bouquet (rose, jasmine, orange blossom). Round 

and loucious with a tripical and esencial character. Ideal match for shellfish 

(particularly oysters) and most fish dishes.  

 

 

 

 

Matua Sauvignon Blanc  75 cl 100 

Marlborough, by Matua – New Zealand 

 

Wino o jasnym, słomkowym kolorze. Bardzo aromatyczne, świeże, 

klasyczne i wzorcowe Sauvingnon Blanc z regionu Marlborough. 

Aromaty ziół, owoców tropikalnych i cytrusów sprawiają, że wina  

z Sauvignon Blanc są tak popularne i znane na całym świecie. W smaku 

trwałe, pozostające na długo w pamięci. Idealne jako aperitif, do 

owoców morza, sałatek 
 

The wine has a bright straw color . Very aromatic , fresh, classic and standard 

Sauvingnon Blanc from the Marlborough region . Aromas of herbs , tropical fruit 

and citrus make wine from the Sauvignon Blanc are so popular and known all 

over the world. The taste is persistent, which remain a lasting memory. Ideal as 

an aperitif, with seafood , salad 

 

 

 

 

 

 

 

Wino Różowe /Rose Wines 
 

 

Vina Esmeralda Rose  75 cl 60,- 

DO Catalunya, by Miguel Torres – Spain 
  

Blado różowy kolor. Delikatny, subtelny , wyczuwalne aromaty dzikiej 

róży z pięknym aromatami owoców (banany). Lekkie i delikatne na 

podniebieniu z eleganckim cytrynowym finiszem. Wszelkiego rodzaju 

sałatki, wędliny, filet z indyka 
  

Pale pink color. Delicate, subtle, noticeable aromas of wild rose with beautiful 

aromas of fruit (bananas). Light and delicate on the palate with elegant lemon 

finish. All kinds of salads, cold meats, turkey fillet 

 

 

 

 

 

 

 

Wina Czerwone /Red Wines 
 

 

Sendero Carmenere  75 cl 40,- 

Central Valley, by Concha y Toro, Chile 
 

Do fermentacji tego wina trafiają wyłącznie ręcznie zebrane  

i wyselekcjonowane owoce. Fermentacja zachodzi w stalowych, 

nierdzewnych kadziach dzięki której wino jest soczyste, świeże  

o bogatych aromatach. 
 

To ferment this wine goes only manually harvested and selected fruits. 

Fermentation takes place in steel, stainless steel vats through which the wine is 

juicy and fresh with rich aromas. 

 

 


