
Karta Win



Szampan

LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER   75 cl   418,00 PLN

Champagne A.O.C. - Francja

„Elegancki, soczysty szampan ze świetną nutą kwiatu jabłoni. W ustach przywołuje wspomnie-
nie zielonego i żółtego jabłka, mandarynki i startego imbiru z dodatkiem krakersów z razowej 
mąki pszennej. Cudowna struktura, ze smacznym zakończeniem”– Wine Spectator. Blend: 40% 
Pinot Noir, 40% Chardonnay, 20% Pinot Meunier.

Wino musujące

PROSECCO RIONDO COLLEZIONE       75 cl   62,00 PLN

D.O.C. - Włochy

Przywołuje wspomnienie słodkiego, soczystego jabłka, gruszki oraz kwiatu akacji. W smaku 
bliżej wina półwytrawnego aniżeli półsłodkiego (cukier resztkowy: 14g/l). Rewelacyjne jako 
aperitif, do włoskiej szynki, przekąsek czy owoców. Na każdą okazję. Szczep: Glera.

Wina białe

CASA LUNARDI PINOT GRIGIO    75 cl   46,00 PLN

I.G.T. Delle Venezie - Włochy

Aromaty owoców tropikalnych takich jak mango, kiwi z kuszącymi nutami kwiatów (akacja, 
wiciokrzew, pomarańcza). Umiarkowana kwasowość. Wino idealne do jarzynowych zup, sałat, 
przekąsek czy grillowanego białego mięsa. Szczep: Pinot Grigio. 

CARMEN SAUVIGNON BLANC      75 cl   65,00 PLN

Central Valley D.O. - Chile

Świetne wino ze świeżymi owocami cytrusowymi, melonem, zielonym liściem pomidora i mo-
relą. W ustach początkowo wyraźne i żywe z czasem staje się pełne i soczyste. Pozostawia bar-
dzo długie i trwałe zakończenie. Znakomicie pasuje do owoców morza, ryb, sałatek i białego 
mięsa. Świetne jako aperitif. 100% Sauvignon Blanc.

RUDOLF MULLER RIESLING KABINET T  75 cl   65,00 PLN

Mosel Niemcy

Winogrona tego wina pozostają dłużej na krzaku zyskując nazwę „Kabinett”. Wino oddaje aro-
maty 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.



DOBUJE CHARDONNAY   75 cl   105,00 PLN

KV ZGP Goriska Brda Słowenia  

Bogaty bukiet dojrzałych owoców i skórki chleba. Podawać do potraw z grzybami, smażonych 
krewetek oraz grillowanych białych mięs i ryb. 

Wino różowe

FEUDO ARANCIO TINCHITE ROSE  75 cl   67,00 PLN

I.G.T. Terre Siciliane Włochy  

Wino prezentuje ciepły kolor wiśni z refl eksami rubinowo-fi oletowymi. W zapachu ukazuje 
mnóstwo świeżych aromatów, takich jak geranium, malina, jeżyna, truskawka, czerwona po-
rzeczka i granat. Doskonale nadaje się do wędlin, świeżych serów, pizzy i potraw rybnych. . 
Szczep: 100% Frappato. 
 

Wina czerwone

ASCONI SOL NEGRU MERLOT   75 cl   65,00 PLN 

Mołdawia  

Dobrze zbudowane wino z charakterem, o głębokim i intensywnym kolorze śliwki i aromatach 
owoców jagody oraz przypraw. Bogate w smaku, wyważone, z nutą wanilii pochodzącą z dę-
bowej beczki.

HAZANA  75 cl   67,00 PLN

Rioja D.O.Ca. Hiszpania 75 cl 67,00

Hazana w języku hiszpańskim to znane wyczyny hiszpańskich literackich bohaterów, takich jak 
Rodrigo Diaz de Vivar, którego liczne hazanas w walce z niewiernymi Maurami opisuje poemat 
o Cydzie („Cantar del mio Cid”). Nos ze zdecydowanym tostem i wanilią. W ustach owocowa 
słodycz i świetna struktura. Szczep: 100% Tempranillo.

LA VIEILLE FERME ROUGE   75 cl   75,00 PLN

Cotes du Ventoux A.O.C. Francja 

Głęboko wiśniowa barwa. Nos bogaty z dojrzałymi owocami oraz nutą przypraw. W ustach 
głównie czerwone owoce (czarna porzeczka, jeżyna, malina), w zakończeniu toffi   i karmel. 
Wino rekomendowane jako aperitif oraz do większości potraw. Kompozycja: Carignan, Cin-
sault, Grenache, Syrah.



GUICCIARDINI STROZZI CHIANTI  75 cl   80,00 PLN

D.O.C.G. Włochy 

Wino o rubinowej barwie z etykietą przedstawiającą XIV wiecznego polityka i historyka France-
sco Guicciardini. Intensywny i trwały bukiet. W smaku wytrawne, dobrze ułożone, przyjemne. 
Polecane do większości potraw. Kompozycja: 90% Sangiovese, 10% inne.

Wino słodkie 

ESTRELLA DE MURVIEDRO MOSCATEL  75 cl   48,00 PLN

Valencia D.O.P. - Hiszpania    15 cl   10,00 PLN

Naturalnie słodkie białe wino z Walencji. Produkowane innowacyjną metodą winifi kacji przy-
pominającą wytwarzanie prestiżowego kanadyjskiego wina lodowego. Intensywna żółto-złota 
barwa z zielonymi niuansami. Mocny aromat z charakterystyczną dla odmiany skórką poma-
rańczową i lychee. Polecane jako wino deserowe oraz do każdego rodzaju słodkiego dania. 
Również świetny aperitif i partner do bogatych, wyszukanych dań jak foie gras. Zawsze poda-
waj dobrze schłodzone. Szczep: 100% Moscatel Aleksandryjski. 

Wina Domu

ASCONI SELLECT RANGE CHARDONNAY            75 cl   45,00 PLN

Mołdawia - Semi - Dry 15 cl    10,00 PLN

Wino gronowe, białe, młode, półwytrawne o złotawym kolorze. W zapachu wyczuwalne aro-
maty dojrzałych owoców tropikalnych z akcentem miodu i przypraw. W ustach soczyste i peł-
ne, z kremowym fi niszem.

ASCONI SELLECT RANGE PINOT NOIR  75 cl   45,00 PLN

Mołdawia  - Semi - Dry  15 cl   10,00 PLN

Wino gronowe, młode, półwytrawne o czerwonym  kolorze. W zapachu wyczuwalne nuty ma-
lin i wiśni. W smaku soczyste i eleganckie.


