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Wina Musujące / Sparkling Wines

PORTELL BRUT NATURE        80 zł
DO Cava - Hiszpania

Wytrawne, musujące wino o jasnozłotym kolorze, z zielonkawymi re� eksami. W aromacie 
wyczuwalne owoce, suszone owoce, nuty ziołowe. Smak i charakter: w pełni wytrawna 
cava, orzeźwiająca, z pięknie utrzymującymi się malutkimi bąbelkami.
Polecane do owoców i deserów.

Dry, sparkling wine with a light golden color with green highlights. The aroma palpable fruit, 
dried fruit, herbal notes. Flavor and character: a fully seasoned cava, refreshing, with beautifully 
persistent tiny bubbles.Recommended for fruit and desserts.

PROSECCO BORGO DEL COL ALTO      85 zł
DOC Veneto - Włochy

Musujące wino o słomkowej barwie i delikatnym owocowym nosie. W Ustach dobrze 
zbalansowane, z łagodną kwasowością i przyjemnymi bąbelkami. Soczyste i orzeźwiające 
wino, które należy pić młode- kiedy aromaty są intensywne i rześkie.

Sparkling wine of straw color and a delicate fruity nose. In the Mouth well balanced, with mild 
acidity and pleasant bubbles. Juicy and refreshing wine that should be drunk when young  
aromas are intense and crisp.



Wina Białe / White Wines

VISTA CALMA TORRONTES      15 cl     16 zł         78 zł
Mendoza - Argentyna

Wino białe, gronowo, półwytrawne. Jasno złoty kolor. Intensywny aromat kwiatów 
i brzoskwini. W ustach świeże i pełne wigoru. Idealne do delikatnych serów i pieczonych 
białych mięs. Szczep: 100% Torrontes

White wines, Gronovo, semi-dry. Clear golden color. Intense aromas of fl owers and peach. In the 
mouth, fresh and full of vigor. Ideal for soft cheeses and roasted white meats. 100% Torrontes

ALEXANDERFONTEIN SAUVIGNON BLANC   15 cl     16 zł        78 zł 
Coastal Region - RPA

Białe, wytrawne Sauvignon Blanc z tropikalnymi aromatami � g, agrestu i brzoskwini. 
Roztacza intensywny zapach zielonego pieprzu i szparagów. Smak i charakter: Delikatna 
struktura i krucha kwasowość. Przewlekły � nisz powoduje , że możemy cieszyć się tym 
winem jeszcze długo po ostatnim łyku. Polecane do: szparagów, parmezanu i pecorino

White, dry Sauvignon Blanc with tropical aromas of fi g, gooseberry and peach. Have an intense 
scent of green pepper and asparagus. Flavor and character: Delicate and fragile structure of 
acidity. Chronic fi nish means that we can enjoy this wine long after the last sip. Recommended 
for: asparagus, parmesan and pecorino

CM CASAL MENDES       15 cl     15 zł         70 zł
Vinho Verde - Portugalia

Wino półwytrawne o jasnym cytrynowym kolorze. Aromat owocowy z nutą owoców 
tropikalnych. W smaku orzeźwiające z nutą kwasowości, � nisz delikatnie słodki. Idealne 
jako aperitif lub jako towarzysz sałatek, ryb i owoców morza 

Semi-dry wine with bright lemon color. Fruity aroma with a hint of tropical fruit. The refreshing 
taste with a hint of acidity, slightly sweet fi nish. Ideal as an aperitif or as a companion salads, 
fi sh and seafood

BESINI TSINANDALI           91 zł
White Dry - Gruzja

Wina Besini łączą gruzińskie starożytne techniki produkcji ze współczesnymi technologiami 
winiarskimi. To wytrawne, białe wino, to mieszanka odmian Rkatsiteli i Mtsvane z 
mikroregionów Telavi i Kvareli w Kachetii z charakterystycznym, owocowym aromatem. 
Podawać do smażonych lub grillowanych ryb, sałatek i serów.

Georgian wine Besini combine ancient techniques with modern technologies of production 
of wine. It’s dry, white wine, a blend of varieties Rkatsiteli and Mtsvane of Telavi and Kvareli 
micro-regions in Kakheti with a distinctive fruity aroma. Serve with fried or grilled fi sh, salads 
and cheeses.



Wina Czerwone / Red Wines

QUOMO ROBLE          135 zł 
DO Ribera Del Duera-Hiszpania

Winogrona Tempranillo wykorzystane do wyprodukowania  tego wina pochodzą z 
10 letnich winnic położonych w Pedrosa de Duero, jednym z najlepszych regionów w 
Ribera del Duero. Starzone 4 miesiące w beczkach z amerykańskiego dębu, a następnie 3 
miesiące w butelkach. Młode wino o intensywnym kolorze wiśni, o aromacie typowym dla 
dojrzałych owoców z nutami kwiatowymi, nutami wanilii i lukrecji.

Tempranillo grapes used to produce this wine come from the 10 year old vineyards in Pedrosa 
de Duero, one of the best regions in the Ribera del Duero. Aged 4 months in American oak bar-
rels and then three months in the bottle. Young wine with intense cherry color, with an aroma 
typical of ripe fruit with fl oral notes, hints of vanilla and licorice.

VISTA CALMA SHIRAZ       15 cl     16 zł         78 zł 
Mendoza - Argentyna

Wino czerwone, gronowe, wytrawne. Głęboki, czerwony kolor z ciemno niebieskimi 
re� eksami. Intensywny zapach dojrzałych jagód i przypraw. W ustach słodkie taniny z 
długim � niszem. Idealne do past, czerwonych mięs i serów. Szczep: 100% Shiraz

Red wine, grapes, dry. Deep, dark red color with blue refl ections. Intense aroma of ripe berries 
and spices. In the mouth, sweet tannins with a long fi nish. Ideal for pastes, red meats and 
cheeses. Strain: 100% Shiraz

ALEXANDERFONTEIN CABERNET SAUV.        15 cl     16 zł        78 zł
Coastal Region - RPA

Czerwone, wytrawne wino o intensywnym czerwonym kolorze. W aromacie nuty 
czerwonych jagód, wanilii i pieprzu.  Zrównoważona kwasowość i delikatne taniny. 
Polecane do czerwonych mięs i gorzkiej czekolady. Szczep: 100% Cabernet Sauvignon

Red, dry wine with an intense red color. The aroma notes of red berries, vanilla and pepper. 
Balanced acidity and soft tannins. Recommended for red meats and dark chocolate. Strain: 
100% Cabernet Sauvignon



Wino Różowe / Rose Wines

VIEJO MARCHANTE TEMPRANILLO  15 cl     15 zł          69 zł
Hiszpania

Wino wytrawne o różowym żywym, jasnym kolorze. Wyczuwalne intensywne aromaty 
truskawek i malin. Na podniebieniu jest świeże, smaczne i owocowe. Jest idealnym 
towarzyszem dla owoców  morza, grillowanych warzywa i wszystkich rodzajów ryżu.
100% Tempranillo

Pink dry wine with lively, bright color. Noticeable intense aromas of strawberries and 
raspberries. On the palate it is fresh, tasty and fruity. It is the perfect companion for seafood, 
grilled vegetables and all kinds of rice. Strain: 100% Tempranillo

Wina Deserowe / Dessert Wines

CEPAS WHITE SEMI – SWEET      15 cl     15 zł           69 zł 
Mendoza - Argentyna

Wino białe, gronowe, półsłodkie. Lekki i owocowy aromat owoców tropikalnych. W ustach 
orzeźwiające o posmaku owoców cytrusowych. Idealne jako towarzysz deserów i owoców.

White wine, grapes, semi-sweet. Light and fruity aroma of tropical fruits. In the mouth with 
a taste of refreshing citrus fruits. Ideal as a companion desserts and fruits

CEPAS RED SEMI – SWEET     15 cl     15 zł          69 zł
Mendoza - Argentyna

Wino czerwone, gronowe, półsłodkie. Rubinowa barwa z � oletowymi re� eksami. Świeży 
aromat słodkich czerwonych owoców i śliwki. W ustach soczyste i delikatne. Idealne do 
ostro przyprawionych dań i deserów.

Red wine, grapes, semi-sweet. Ruby color with purple hues. Fresh aroma of sweet red fruits and 
plums. In the mouth juicy and tender. Perfect for spicy dishes and desserts.



Wina Domu / House Wines

BOTTER  CABERNET       15 cl     11 zł            50 zł
IGT Veneto - Włochy

Kompozycja odmian Cabernet Sauvignon i Cabernet Franc z Veneto. Wino o głębokiej, 
czerwonej barwie z purpurowymi re� eksami. Intensywny, nieco ziołowy bukiet i lekko 
taniczne nuty. Szczep: 100% Cabernet Sauvignon

The composition of the varieties Cabernet Sauvignon and Cabernet Franc from the Veneto. The 
wine has a deep red color with purple hues. Intense, slightly herbal bouquet and slightly tannic 
notes. Strain: 100% Cabernet Sauvignon
     

BOTTER CHARDONNAY            15 cl     11 zł            50 zł 
IGT Veneto  - Włochy
         
Włoskie wino regionalne produkowane w renomowanym regionie Veneto, dojrzewało 
6 miesięcy w beczkach. Wspaniały kompan do dań z makaronów i białego mięsa.
Szczep : 100% Chardonnay

Italian regional wine produced in the Veneto region renowned, six months matured in barrels. 
A great friend with pasta and white meat. Strain: 100% Chardonnay




