
Karta win



Wina na kieliszki i karafki

białe/blanco/bianco/white

Pinot GriGio iGt 2012                75 cl 52 zł
Le Vigne del Nord Est ,Venezia Giulia, Włochy 40 cl 28 zł 
Szczep: Pinot Grigio  100% 10 cl 8 zł 
Delikatne, przyjemne.                                                                                                           

Szczególnie polecane do potraw rybnych, przystawek, zup oraz  pieczonych warzyw. Cechują go  delikatne, żółto- słomkowe refleksy. 
W smaku intensywne, złożone, o owocowym wykończeniu, wyczuwalne nuty jaśminu oraz kwitów.  

Trencalos airen  75 cl 55 zł
VdT de Castilla, Bodegas Abanico, Hiszpania 40 cl 28 zł
Szczep: Airen 10 cl 8 zł
Krągłe i przyjemne.

Tłoczone z historycznej odmiany Airen z La Manchy. Świeże wino o blado słomkowym kolorze i czystym zapachu zielonych jabłek. 
W smaku krągłe, lekkie ale z dobrą strukturą, przyjemne w piciu. Do sałatek, dań rybnych oraz drobiu.



Wina na kieliszki i karafki

czerwone/tinto/rosso/red

Merlot iGP  75 cl 52 zł
Le Vigne del Nord Est , Venezia Giulia, Włochy 40 cl 28 zł         
Szczep: Merlot 100% 10 cl 8 zł
Pełne, o złożonym aromacie

Uzyskiwane wyłącznie ze szczepu merlot (100%).  Cechuje je charakterystyczna, intensywna rubinowa czerwień przechodząca  
w odcienie fioletu. Bukiet zapachowy o złożonym aromacie, z wyczuwalnymi nutami czerwonych owoców. W smaku pełne, miękkie 
o umiarkowanej kwasowości. Polecane do grillowanych i duszonych mięs, dań z drobiu, oraz wołowiny.

Trencalos temPranillo  75 cl 55 zł 
VdT de Castilla, Bodegas Abanico, Hiszpania 40 cl 28 zł
Szczep: Tempranillo 10 cl 8 zł
Pełne z miłym aromatem.

Tworzone z najsłynniejszej, hiszpańskiej odmiany - Tempranillo. Ma intensywną barwę i zapach z nutami wiśni, jeżyn i truskawek.  
W smaku pełne, przyjemnie owocowe z miłą kwasowością i zaokrąglonymi taninami. Do czerwonych mięs, serów i wędlin.



Włochy

Sassobianco Doc białe/bianco/white 75 cl 65 zł
Frattoria Mantellassi, Toscana, Włochy
Szczep:  Trebbiano Toscano, Vermentino, Sauvignon
Smak przyjemny delikatny 

Uzyskiwane z białych szczepów uprawianych na wzgórzach Maremma w Toskani. Jest kolejnym krokiem w ewolucji białych win, 
tworzonych niegdyś w lokalnych winnicach tego regionu. Cenione ze względu na swe świeże i aromatyczne nuty. Niezwykłe 
połączenie smaków sprawia, że polecane jest jako dodatek do zup, sałatek, dań rybnych oraz drobiu.

Il canneto, sangiovese  Doc czerwone/rosso/red 75 cl 65 zł
Fattoria Mantellassi, Toscana, Włochy 
Szczep:  Sangiovese        
Stworzone zostało w efekcie skrzyżowania różnorodnych klonów szczepu Sangiovese, uprawianych na wzgórzach Maremma. 
Ta niezwykle ceniona odmiana winorośli, rodem z Toskanii, będąca obiektem studiów wielu ampleografów jest powszechnie 
uprawiana w całym regionie. Suchy i ciepły klimat obszarów Grosseto, charakteryzujący się rzadkimi opadami, zdecydowanie 
ogranicza produkcje, co z kolei wpływa korzystnie na jakość uzyskiwanych owoców – zwłaszcza szczepów Sangiovese. Doskonałe 
do łagodnych dań z czerwonego mięsa.

Wina Jakościowe

WŁOCHY - PRAWDZIWY WINIARSKI KOLOS
Można tu spotkać tańsze od wody złej jakości wina dla masowego odbiorcy, jak  

i warte swych wysokich cen winiarskie arcydzieła. Jednak współczesna konkurencja popycha 
ten kraj już tylko w jednym kierunku, jakości opartej na lokalnej tożsamości. Ogólny poziom 

win jest wysoki, ceny wciąż rozsądne, a rozsławione marki  
nie tracą na popularności. 

Toscana



Chile

San Jose De apalta varietal charDonnay białe/blanco/white 75 cl 75 zł
D.O. Rapel Valley, Agricola Santa Cristina, Chile
Szczep: Chardonnay
Cytrusowe nuty.

Nowoczesne Chardonnay z Chile. Rześkie, cytrusowe i tropikalne. W smaku świeże, delikatne z chrupką owocowością. Do picia samo. 
Doskonałe również do sałatek, owoców morza i drobiu.

San Jose De apalta varietal carmenere czerwone/tinto/red 75 cl 80 zł
D.O. Rapel Valley, Agricola Santa Cristina, Chile
Szczep: Carmenere
Śliwkowo-korzenne nuty.

Słodkie aromaty ciemnych owoców, zwłaszcza śliwek, jeżyn oraz gorzkiej czekolady. W smaku jest harmonijne z typowymi taninami. 
Eleganckie wino o wręcz modelowym profilu odmiany Carmenere. 

Doskonałe do serów, past, białych i czerwonych mięs.

Wina Jakościowe

CHILE - MODA OSTATNICH LAT
Chilijskie wina cieszą się dziś niezwykłym powodzeniem.

Przyjemne, łatwe w odbiorze stanowią doskonały wstęp

dla przyszłych miłośników win.

Jednak współczesne Chile to nie tylko morze łatwych, czystych,

gotowych do picia trunków z najpopularniejszych szczepów.

D.O. Rapel Valley



Nowa Zelandia & Australia & RPA 

Deep blue cliff sauvignon blanc marlborough białe/white 75 cl 105 zł
Marlborough, Cliff Edge, Nowa Zelandia
Szczep: Sauvignon Blanc
Owoce tropikalne i agrest.

Nowozelandzkie Sauvignon Blanc, z którego Gallowie zawsze byli bardzo dumni, na nowozelandzkiej ziemi rodzi wina o zupełnie 
odmiennym charakterze. To z regionu Marlborough jest jego najlepszym wcieleniem. Posiada bogaty agrestowy zapach. W smaku 
zauważymy akcenty owoców tropikalnych i zielonego pieprzu. Do owoców morza i białych mięs.

Stoney vale shiraz cabernet czerwone/red 75 cl 80 zł
Southeastern Australia, Gapsted Wines, Australia
Szczep: Shiraz, Cabernet Sauvignon
Z nutą przypraw i korzeni.

Wino kuszące miękkim zapachem z akcentami jeżyn, przypraw i korzeni oraz delikatną nutą dębu. W smaku silnie owocowe, pikantne 
z nutką malin o mocnym, wyrazistym i zbalansowanym finiszu. Doskonałe jako aperitif. Polecane również do grillowanych i smażonych 
mięs oraz dojrzałych serów.

Parrotfish pinotage czerwone/ red 75 cl 85 zł
D.O. Western Cape, DBW Company, RPA
Szczep: Pinotage
Owocowy bukiet.

Intensywnie owocowy bukiet truskawek i malin. Smak z nutką wiśni, niuansem dojrzałego banana, typową dymną nutą Pinotage oraz 
lekką końcówką. Najlepsze do dojrzewanych wędlin, dziczyzny i potraw z grzybami.

Wina Jakościowe

Australia - moc win z nowego świata
Australia jak wszystkie kraje Nowego Świata musiała czekać na swojego 

ojca chrzestnego. Jednak gdy już się taki pojawił, pierwsze sukcesy zostały 
zatrzymane przez klęskę filosfery.

Konsekwencja i wspaniałe możliwości tego kontynentu dały znakomite rezultaty. 
Współczesne winiarstwo Australii to prawdziwy przemysł win jakościowych ze 

światowymi koncernami ale i niezliczoną ilością mniejszych producentów.

Nowa zelandia - ikona sauvignon blanc
Nowa Zelandia wstąpiła do klubu producentów dzięki spektakularnemu 

sukcesowi zaszczepionego tutaj Sauvignon Blanc.

Ten sukces zachęcił tubylców do skorzystania z fantastycznych możliwości 
geograficznych porównywalnych pod względem różnorodności terroir jedynie 

z Chile.

Southeastern Australia

Marlborough

D.O. Western Cape

RPA - królestwo pinotage
Bojkot produktów RPA spowodowanych polityką aparthaidu przez lata skutkował brakiem rozwoju tutejszego 
przemysłu produkcji wina. Po przemianach politycznych sytuacja zaczęła powoli zmieniać się na lepsze.Jednak 

ostatnie lata to prawdziwy boom afrykańskiego winiarstwa. Dominacja popularnych szczepów jest już oczywista 
a wina jakościowe to jeden z głównych towarów eksportowych RPA.



Selekcja win…

Francja

Hamelin chablis białe/blanc/white 75 cl 150 zł
A.C. Chablis, Domaine Hamelin, Francja
Szczep: Chardonnay
Wytrawne, aromatyczne, dojrzałe.

Rodzinna posiadłość Hamelin dzięki fanatycznemu podejściu do wszelkich aspektów produkcji wina osiąga w regionie Chablis 
znakomite rezultaty. Wina są wyjątkowo mineralne dzięki najlepszym gronom Chardonnay i prehistorycznym skamielinom obecnym 
w glebie. Wyborowe Hamelin Chablis jest jasnożółte, delikatne, eleganckie w zapachu, rasowe i intensywnie mineralne w smaku. 
Przynosi gładki, krzemienny finisz. Doskonałe do ryb, owoców morza, ostryg, drobiu i cielęciny.

Wyróżnione: Rekomendacja Hachette.

Włochy

Ripasso valpolicella classico superiore czerwone/rosso/red 75cl 120zł 
D.O.C. Ripasso Valpolicella Classico Superiore, Campagnola, Włochy
Szczep: Corvina, Corvinone, Mollinara
Kobiece o jedwabistej strukturze.

Turbovalpolicella. Dzięki technice ripassa oferuje głęboki kolor.

Eleganckie, kompleksowe aromaty dojrzałych owoców i finisz w stylu

Amarone. Polecane do mięs i serów, dziczyzny oraz makaronów.

Wyróżnione: 2 kieliszki w Gamberro Rosso. 88 pkt Vini Veronelli.

Domaine Hamelin
„Szczodrość, urok i ekspresja”
Rodzinne przedsiębiorstwo skupione na wytwarzaniu Chablis. Oferta począwszy od podstawowego 
Petit Chablis, na Premier Cru kończąc, zaskakuje wybitnie terroirystycznym charakterem, co skutkuje 
mineralnością, osobowością i subtelnością wytwarzanych przez Hamelin win.

a
Campagnola
„Uszka z Valpolicella”
Przy produkcji swojego popisowego Amarone, Recioto i Ripasso posiadłość Campagnola hołduje tylko 
naturalnym metodom suszenia najdojrzalszych części gron zwanych tutaj „uszkami”. Sztuka komponowania 
zestawu z najlepszych, tarasowych winnic w Valgatara di Marano i nieśpieszne dojrzewanie w wielkich, 
starych slawońskich kadziach cataratti jak i nowych francuskich barriques i grawitacyjne rozlanie do 
specjalnych, klasycznych butelek „ Borgognotta” dopełnia dzieła. Jak mawia Angelo Gavioli z Campagnola-
„to jedyny sposób by powstało wspaniałe wino”.



Szampan, Wino Musujące Jakościowe & Frizzante

Le mesnil granD cru blanc De blancs białe/blanc/white 75 cl 370 zł,-
A.C. Champagne, Francja
Szczep: Chardonnay
Elegancki, zmysłowy.

Absolutna extraklasa z Szampanii. Gleby Grand Cru, szczep Chardonnay oraz bezkompromisowo długie starzenie kupaży wyróznia 
Le Mesnil Grand Cru spośród morza dostępnych obecnie szampanów. Wino dla prawdziwych koneserów.

Wyróżnione: Najlepszy szampan wg Magazynu Wino.

Cantico moscato spumante białe/bianco/white 75 cl 70 zł,-
Moscato Spumante, Cantico, Włochy
Szczep: Moscato
Lekkie i orzeźwiające.

Intensywnie gronowy aromat wino zawdzięcza bardzo aromatycznym kiściom Moscato. Dzięki niskiej mocy oraz odpowiedniemu 
nasyceniu CO2 jest lekkie i zadziwiająco orzeźwiające jak na swoją słodycz. Do deserów, ciast i świeżych owoców.

Prosecco D.o.c. białe/blanc/white 75 cl 80 zł
Eudora, Treviso, Włochy
Szczep: Glera 100%
Miękki wytrawny smak 

Produkowane wyłącznie w północnej części Włoch, na obszarze zwanym "Prosecco" obejmującym 9 prowincji położonych 
pomiędzy Friuli Venezia Giulia i Veneto. Cechuje go złocisto słomkowa  barwa, podkreślona wyrazistym, połyskującym 
perlagem. Wino urzeka  aromatem jabłka i gruszki, z cytrusowym posmakiem zaokrąglonym subtelną nutą kwiatową.  
W smaku miękkie, a zarazem wytrawne dzięki solidnej kwasowości szczepu. Doskonałe jako aperitif, komponuje się idealnie z 
daniami głównymi, owocami morza, zupami. 




