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O wina spoza karty
zapytaj kelnera lub sommeliera.

WEINHEIMER SYBILLENSTEIN
Pochodzenie: Rhaingau, Niemcy
Szczep: kerner
Styl: półsłodkie
Wino delikatne i łagodne samo w sobie. Bardzo łatwo się je pije, 
dzięki w pełni soczystym aromatom jabłek i moreli przeplatanym 
korzennymi nutami.

Cena za butelkę 120 zł | kieliszek 25 zł

WINA PÓŁSŁODKIE

HAMMEL SISSI & FRANZ RED
Pochodzenie: Pfalz, Niemcy
Szczep: blauer portugieser, dornfelder, pinot noir
Styl: półsłodkie
Sissi & Franz to symbol radości życia i przyjemności z picia wina. 
Połyskujące w kieliszku czerwone wino, o soczystym smaku 
truskawek, poziomek i owoców leśnych, z subtelną słodyczą w tle. 
Czerwone wino Hammel zaprasza do rozkoszowania się  
każdą chwilą!

Cena za butelkę 120 zł | kieliszek 25 zł



FILARE PROSECCO DOC EXTRA DRY
Pochodzenie: Veneto, Włochy
Szczep: glera
Styl: półwytrawne
Klasyczne prosecco, świeże, owocowe, lekkie i harmonijne.  
Nos urzeka akcentami gruszki, moreli, jabłka i kwiatów akacji.  
Na podniebieniu orzeźwiające, równie owocowe, jak i soczyste. 
Świetne jako aperitif i kompan lekkich dań.

Cena za butelkę 80 zł

SCAVI & RAY PROSECCO FRIZZANTE
Pochodzenie: Veneto, Włochy
Szczep: glera
Styl: półwytrawne
Mniejszy format prosecco w butelce o pojemności 200 ml.  
W smaku świeże, lekkie i owocowe. Styl frizzante charakteryzuje 
delikatne wina o mniejszej ilości bąbelków, które subtelnie musują 
na podniebieniu. 

Cena za butelkę 200 ml  25 zł

WINA MUSUJĄCE

VINISION RIESLING
Pochodzenie: Niemcy
Szczep: riesling
Styl: wytrawne
Lekki i zwiewny riesling, pełen nut cytrusowych i jabłkowych,  
z delikatnymi niuansami brzoskwini i migdałów. Doskonały  
na wiosenne ciepłe wieczory oraz letnie upalne dni. Świetnie  
łączy się z rybami i owocami morza.

Cena za kieliszek 25 zł

WINA BIAŁE

SOMMERACH FRÄNKISCHE MACHART 
MÜLLER-THURGAU
Pochodzenie: Frankonia, Niemcy
Szczep: müller-thurgau
Styl: półwytrawne
Müller-Thurgau oferuje wybitnie owocowe wina. W aromatach 
znajdziemy nuty kwiatu czarnego bzu, owoców tropikalnych  
oraz brzoskwini. Rześkie, mineralne, soczyste, ze świetnym 
balansem między kwasowością a słodyczą. Idealne jako aperitif, 
do dań kuchni azjatyckiej oraz intensywnie przyprawionych 
potraw.

Cena za butelkę 170 zł | kieliszek 25 zł

VILLA JL SPÄTBURGUNDER 
WEISSHERBST
Pochodzenie: Palatynat, Niemcy
Szczep: spätburgunder
Styl: półwytrawne
Przyjemne różowe wino o wyrazistej owocowej słodyczy.  
W smaku dominują dojrzałe czerwone owoce – truskawki, 
poziomki, czerwone porzeczki, których słodycz jest przyjemnie 
zbalansowana przez świeżą kwasowość. Świetny aperitif  
oraz kompan sałatek owocowych.

Cena za butelkę 130 zł | kieliszek 25 zł

WINO RÓŻOWE

SOL MIO NEGROAMARO PRIMITIVO
Pochodzenie: Apulia, Włochy
Szczep: negroamaro, primitivo
Styl: wytrawne
Intensywne wino powstałe z połączenia włoskich odmian 
winorośli z samego południa kraju: negroamaro i primitivo. Pełne 
jest nut dojrzałych czerwonych i leśnych owoców. Wyraziste,  
a jednocześnie o łagodnym smaku i miękkich taninach. Idealne  
do pizzy, burgera, gulaszy i prostych dań mięsnych lub po prostu 
do picia solo.

Cena za kieliszek 25 zł

WINA CZERWONE

VINA ZORZAL CHARDONNAY
Pochodzenie: Navarra, Hiszpania
Szczep: chardonnay
Styl: wytrawne
Świeże i czyste Chardonnay o aromatach cytrusowych,  
z przyjemną kamienną mineralnością. Możemy w nim odnaleźć 
nuty brzoskwini oraz nektarynki. Cieszy długim zakończeniem. 

Cena za butelkę 160 zł | kieliszek 25 zł

WINA BIAŁE

MISTY OCEAN SAUVIGNON BLANC
Pochodzenie: Marlborough, Nowa Zelandia
Szczep: sauvignon blanc
Styl: wytrawne
Wino klasyczne w swoim stylu. Bardzo intensywne i aromatyczne. 
W zapachu i smaku pełne agrestu i cytrusów, z odrobiną owoców 
tropikalnych. Doskonały kompan ryb i owoców morza.

Cena za butelkę 150 zł | kieliszek 25 zł

E. GUIGAL CÔTES DU RHÔNE
Pochodzenie: Dolina Rodanu, Francja
Szczep: grenache, syrah, mourvedre
Styl: wytrawne
Wino od jednego z najlepszych producentów w Dolinie Rodanu. 
Côtes Du’Rhône zachwyca aromatem świeżych, czerwonych 
owoców połączonych z przyjemnymi nutami przypraw. Wino 
pełne, krągłe, intensywne, dojrzewające w dębowych beczkach 
przez 18 miesięcy.

Cena za butelkę 150 zł | kieliszek 25 zł

WINA CZERWONE

BODEGAS CASA PRIMICIA  
RIOJA CRIANZA
Pochodzenie: Rioja, Hiszpania
Szczep: tempranillo
Styl: wytrawne
Klasyczne wino z regionu Rioja. Kunsztowne połączenie 
aromatów pochodzących od starzenia w beczce, z aromatami 
szczepu tempranillo. Śliwki, truskawki, jagody i wiśnie wsparte są 
tu aromatami i smakiem suszonych owoców i ziół oraz wanilii, 
lukrecji i cedru. 12 miesięcy w baryłkach z dębu amerykańskiego 
i francuskiego. Świetne do mięs z grilla i pieczonych  
oraz dojrzałych serów.

Cena za butelkę 160 zł

GUIGAL CHATEAUNEUF DU PAPE
Pochodzenie: Dolina Rodanu, Francja
Szczep: grenache, syrah, mourvedre
Styl: wytrawne
Jedna z wielkich rodańskich apelacji i jeden z najlepszych 
producentów w tym regionie musi przynieść ekskluzywne  
i bogate wino. Piękny ciemnoczerwony kolor, a w nim nuty dżemu, 
przypraw, czerwonych owoców i śliwek. Na podniebieniu gładkie  
i długie, doskonałe do eksplorowania w kieliszku przez dłuższy 
wieczór. 

Cena za butelkę 240 zł

HENRI BOURGEOIS LES BARONNES 
SANCERRE
Pochodzenie: Dolina Loary, Francja
Szczep: sauvignon blanc
Styl: wytrawne
Pyszne, owocowe i dobrze zbudowane wino z nutami grejpfruta, 
porzeczki i cytrusów. Delikatna mineralność urzeknie nie jednego 
konsumenta. W butelce pełna paleta zielonych aromatów.
Cudna apelacja. Potężne wino.

Cena za butelkę 350 zł

WYBÓR

SOMMELIER

A

WYBÓR

SOMMELIER

A


