
  



Szampany i Wina Musujące 

 

Gancia Prosecco  75 cl 85 zł 

DOC, by Gancia – Italy  20cl 25 zł 

 

Słomkowo żółta barwa z zielonkawymi refleksami. Świetliście przejrzysty. 

Bąbelki delikatne, gęste i sprężyste. Aromat owocowy o intensywnym bukiecie 

oraz świeżym i orzeźwiającym smaku. Idealny jako aperitif. W kuchni 

śródziemnomorskiej serwowane także do dań z ryb. 

 

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.  

 

 

Gancia Brut  75 cl 75 zł 

DOC, by Gancia – Italy 

 

Słomkowo żółta barwa z zielonkawymi refleksami. Świetliście przejrzysty. 

Bąbelki delikatne, gęste i sprężyste. Aromat owocowy o intensywnym bukiecie 

oraz świeżym i orzeźwiającym smaku. Idealny jako aperitif. W kuchni 

śródziemnomorskiej serwowane także do dań z ryb. 

 

Straw yellow color with green highlights. Luminously transparent . Bubbles fine, dense and 

elastic . Fruity aroma with an intense bouquet and a fresh and refreshing taste. Ideal as an 

aperitif. The Mediterranean cuisine is also served with fish dishes. 

 

 

Gancia Asti   75 cl  75 zł 

DOC Prosecco – Italy 

 

Wino o słomkowym kolorze ze złotymi refleksami. Doskonałe połączenie 

najlepszych winogron z nutą owoców egzotycznych, szałwii i miodu nadaje mu 

świeży smak i wspaniały aromat. Wspaniale komponuje się z deserami, owocami, 

ale idealnie pasuje również jako słodki aperitif. 

 

The wine has a straw color with golden highlights . A perfect combination of the best 

grapes with a hint of exotic fruits, sage and honey gives it a fresh taste and a wonderful 

aroma. It fits perfectly with desserts , fruits, but also fits perfectly as a sweet aperitif. 

 

 

Gancia Moscato Rose  75cl 75 zł 

Piemont - Italy 

 

Musujące, kremowe wino o intensywnym aromacie świeżych owoców, takich jak 

brzoskwinie, pomarańcze i maliny z delikatną nutą szałwii. Wyśmienite jako 

aperitif. Idealnie komponuje się również z deserami i owocami. 

 

Intensely aromatic, fresh, with fruity hints such as peach, sage, orange and raspberry. 

Sweet with less alcohol perception, fragrant and full, with aromatic flavor that recalls the 

fruit such as peach, strawberry and citrus. Slightly citrine in the final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carnivor Zinfandel  75 cl 100 zł 

Zinfandel—California—USA 

 

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.  

Bold notes of dark cherry and blackberry jam complement the notes of mocha and roasted oak. 

This is a sophisticated wine with intense aromas that remain subtle and smooth. 

 

Jean Leon 3055 Merlot/Petit Verdot  75 cl 125 zł 

DO Penedes, Reserva, by Jean Leon – Spain 

 

Intensywny, głęboki, wiśniowy kolor. Wyraźne aromaty świeżych i dojrzałych, 

czerwonych owoców z nutami czarnego pieprzu, tostów i przypraw. Idealne do 

dań rybnych a także mięsnych oraz pisto (klasyczne hiszpańskie danie  

z pomidorów i innych warzyw). 

 

Dark cherry red with great depth and intensity. Very intense on the nose with pronounced 

notes of both fresh and ripe red fruit. Excellent structure characterized by sweet, round 

tannins. Pairs equally well with fish and meat dishes. Excellent with cod and pisto (classic 

Spanish tomato and Mied vegetable recipe). 

 

 

Mouton Cadet   75 cl 135 zł 

AOC Bordeaux, by Baron Philippe De Rothschild – France  

 

Mocny, głęboko czerwony kolor. Bardzo eleganckie, prestiżowe z aromatami 

świeżych czerwonych owoców, wiśni, malin i porzeczkowym finiszem. Idealne  

z białym i czerwonym mięsem, kaczką.  

 

Round and rich body with its well-rounded, mature tannins is pleasantly sustained by 

blackberry and bilberry fruit 

 

 

Matua Pinot Noir   75 cl  145 zł 

Marlborough – New Zealand 

 

Wino o żywym, wiśniowym kolorze. Wino jest pełne dojrzałych owoców  

z dominującymi aromatami wiśni. W palecie nuty jagód z akcentami palonego 

dębu. Długi, dobry finisz z przyjemnymi taninami. Idealne do przystawek, wędlin, 

pieczonego kurczaka. 

 

Gold Medal Winner: 2014 Los Angeles International Wine Competition. 

The Matua Pinot Noir has blackberry notes and some lovely sweet smoky oak. Mouth 

feel is initially soft and luscious, held up nicely by the supply tannins for a savoury, 

lingering finish. 

 

 

Chianti Classico  75 cl 165 zł 

DOCG, by Castello Banfi - Italy 
 

Fiołkowo różowy kolor. Złożone aromaty dżemu śliwkowego, wiśni, kawy  

z balsamicznymi nutami. Głębokie, pełne, dobrze wyważone z długim 

wykończeniem. Do wszelkiego rodzaju dań mięsnych.  

 

Deep, young, mauve red color. Intricate flavors with notes of plum jam, cherry, coffee 

and a light note of balsamic. Full-bodied with good balance. Long in the finish. A wine for 

every dish, matches meat dishes superbly.  

 

 

 

Wina Domu 

 

Asconi Riesling   dry  10 cl 8 zł  

Moldova  75 cl 37 zł  

 

Asconi Merlot dry  10 cl 8 zł  

Moldova   75 cl 37 zł  

 

Bianco del Contadino   semi-dry  10 cl 10 zł  

Vino da Tavola – Italy   75 cl 40 zł  

 

Rosso del Contadino   semi-dry  10 cl 10 zł  

Vino da Tavola – Italy   75 cl 40 zł  

 

Wina Białe 

 

 

Canyon Road Chardonnay   75 cl 65 zł 

California, by E&J Gallo - USA   10 cl 22 zł 

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. 

 

A white wine with a bright color. Aromas of ripe pears and stone fruit balanced with oak 

notes of vanilla. On the palate, palpable fruits mixed with caramel and burnt oak.  

Santa Digna Sauvignon Blanc   75cl  85 zł 

Central Valley, by Miguel Torres - Chile 

  

Blado złoty kolor. Mieszanka aromatów dojrzałych owoców tropikalnych  

z posmakiem jabłek. Intensywne, jedwabiste, świeże z przyjemnym wykończeniem. 

Podawać jako aperitif oraz do ryb pieczonych, gotowanych lub w delikatnych sosach.  

 

Pale gold colour, with a blend of aromas reminiscent of ripe, tropical fruits and apple aftertaste. 

Intense, silky and fresh with a pleasant finish. Serve as an aperitif, or with fish, baked, broiled or 

served in mild sauces.  

 

Vina Esmeralda  75 cl 80 zł 

DO Catalunya, by Miguel Torres – Spain—półwytrawne 

 

Bogactwo aromatów, wyraźne nuty dojrzałych bananów, owoców egzotycznych, 

róży i jaśminu. Delikatnie słodkie z posmakiem zielonych jabłek. Znakomite  

z owocami morza, rybami, melonem z szynką i pasztecikami.  

 

A range of aromas, distinct notes of ripe bananas, exotic fruits, rose and jasmine. 

Delicately sweet with green apple aftertaste. Perfect with seafood, fish, melon with ham 

and patés.  

 

Pinot Grigio  75 cl 90 zł 

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.  

 

 

 



Penfolds Rawson`s Retreat Riesling  75 cl 99 zł 

South Australia, by Penfolds – Australia 

 

Delikatne, rześkie z przyjemną kwasowością. Intrygujące połączenie aromatów 

ziołowo-kwiatowych z owocami cytrusowymi. Wyśmienite do potraw z kurczaka, 

serów i białych ryb.  

 

A delicate wine exhibiting soft honeysuckle fruit with a hint of spice and lovely lemon 

sorbet. Great chicken with ginger and spring onion, cheese and white fishes.  

 

Jean Leon 3055 Chardonnay  75 cl 125 zł 

DO Penedes, by Jean Leon – Spain 

 

Przejrzysty, jasnożółty kolor. Intensywne aromaty owoców tropikalnych, 

charakterystyczne dla odmiany Chardonnay z subtelną nutą dębu. Świeże na 

podniebieniu z wyraźnie znaczną kwasowością oraz długim i eleganckim 

zakończeniem. Idealne do skorupiaków, ośmiornic, kalmarów, tłustych ryb  

i grillowanej soli lub morszczuka. 

 

Clean and light yellow in color. Powerful, aromatic notes of tropical fruit characteristic 

of the Chardonnay variety with subtle, soft hints of toastem oak that add complexity. 

Fresh on the palate due to its notable acidity, long and elegant in the mouth with a 

balanced, lively finish. Pairs perfectly with shellfish, octopus and squid. Goes well with oily 

fish and grilled sole or hake. 

 

Matua Sauvignon Blanc  75 cl 145 zł 

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. 

 

Natureo— wino bezalkoholowe  75 cl 76 zł 

DO Catalunya, by Miguel Torres – Spain 

 

Wino o blado żółtym, bardzo czystym kolorze. Bogate i świeże, kwiatowe aromaty 

zielonego jabłka, brzoskwini i cytrusów. Świeże i pełne życia na podniebieniu.  

 

For those who wish to enjoy natures pleasures with all its flavour but the minimum of 

alcohol. Pale yellow, very clear. Rich and fresh floral aromas of green apples, peaches and 

citrics. Fresh and lively on the palate.  

 

Trivento Dulce Natural— słodkie  75 cl 63 zł 

Mendoza, by Trivento - Argentina          10 cl          12 zł 

 

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. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

Wino Różowe 

 

Canyon Road White Zinfandel  75 cl 65 zł 

California, by E&J Gallo - USA 

 

Wyczuwalne aromaty słodkich truskawek oraz soku z arbuza. Aromatyczne owoce 

mandarynki i pomarańczy zostawiają długi posmak w ustach. Wino bardzo 

orzeźwiające dzięki olbrzymiej palecie owoców  

Perceptible aromas of sweet strawberries and watermelon juice. The aromatic fruits of mandarin 

and orange leave a long aftertaste in the mouth. The wine is very refreshing thanks to the huge 

palette of fruits. 

 

 

 

Vina Esmeralda Rose  75 cl 85 zł 

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: 

 

Santa Digna Carmenere   75 cl  85 zł 

DO Central Valley, by Miguel Torres – Chile 

  

Wino o lśniącym wiśniowym kolorze. Aromaty jeżyn z balsamicznymi 

eukaliptusowymi elementami łączą się uwydatniając nuty mandarynki. Eleganckie, 

o słodkich i owocowych taninach pozostawiających po sobie nuty skóry i 

przypraw, takich jak czarny pieprz, goździk i lukrecja. Idealne do wołowiny, 

kurczaka i dań z pikantnymi sosami  

 

A wine with a shiny cherry color. Aromas of blackberries with balsamic eucalyptus things 

combine to enhance the notes of the mandarin. Elegant, with sweet and fruity shades that leave 

notes of colors and spices, such as black pepper, cloves and licorice. Perfect for baking, fried 

with spicy sauces 

 

Gran Mauro Primitivo  75 cl 85 zł 

IGT Puglia, by Mare Magnum - Italy 
 

Pełne rubinowe czerwone wino z nutami śliwek, czarnej porzeczki, czekolady  

i wanilii pozwala długo cieszyć się swoim smakiem. Wyraźne taniny i dębowy 

posmak idealnie pasują do dań z wołowiny i jagnięciny. 

 

Open plum prune cherry aromas on the nose. The attack is soft and ripe with sweet cherry 

fruit and a dollop of liquorice and milk chocolate. The finish is smooth and clean with a 

touch of dried herbs and more chocolate. A solid southern red for the price.  

 

Col di Sasso   75 cl 96 zł 

IGT Tuscany, by Banfi – Italy  10 cl          25 zł 

 

Wino o rubinowym kolorze, młode a zarazem intensywne. Świeże, proste 

wzbogacone nutami przypraw. Wyczuwalne aromaty malin oraz śliwki. Wino 

pełne, delikatne, dobrze zbalansowane. Idealne do białych i czerwonych mięs oraz 

przystawek. 

 

The wine has a ruby color , young yet intense. Fresh, simple enriched with hints of spice. 

Noticeable aromas of raspberries and plums. The wine is full, delicate and well balanced. 

Ideal for white and red meats and entrees. 

 

 


