POLSKIE WINA
polish wines

125 ml / 750 ml

SEYVAL BLANC Winnica Goja
Smardzowice k. Krakowa, Małopolska, Polska

15 / 89 zl

Białe, półwytrawne wino, przyjemnie aromatyczne o smaku soczystych
owoców zielonego jabłka, ananasa z ziołowo-mineralnym tłem
Wino z Jury Krakowskiej powstałe z winogron winorośli rosnących
w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego !
White, off-dry wine with nice aromas and taste of juicy fresh fruit: green
apple, pineapple and herbal-mineral background
Wine from Jurassic land of Ojców National Park !

RIESLING 'Liryczny', Winnica Winna Góra, Marek Krojcig
Stara Winna Góra, Górzykowo, Zielona Góra, Polska

15 / 89 zl

Białe, wytrawne wino będące jednym z najlepszych interpretacji tej
odmiany w Polsce. Intensywnie aromatyczne, o zapachu owoców
cytrusowych i młodego jabłka, z odrobiną mineralności w tle
i odświeżającą kwasowością.
Jeden z najlepszych Rieslingów w Polsce !
White, dry wine and one of the best interpretation of Riesling in Poland. Very aromatic
with flavours of citrus fruit, young apple with touch of minerality and refreshing acidity.
Top Riesling from Poland !

HIBERNAL Winnica Chodorowa
Chodorowa, Małopolska, Polska
Białe, wytrawne wino z Sądecczyzny z odmiany Hibernal, która czaruje
bardzo intensywnym zapachem kwiatów (czarnego bzu) i owoców
(brzoskwini, limonki, gruszki). W ustach rześkie o lekko ziołowym tle.
Dla wszystkim fanów intensywnych doznań !
White, dry wine from Nowy Sącz area, made entirely from Hibernal grape.
Very intense aromas of elderberry and fruit of peach, lime, pear and apple.
On the palate refreshing with herbaceous background.
For all the fans of Sauvignon Blanc !

18 / 89 zl

POLSKIE WINA
polish wines

125 ml / 750 ml

SOLARIS Winnica Turnau
Baniewice, Zachodniopomorskie, Polska

20 / 119 zl

Półwytrawne, białe wino z jednej z najbardziej na północ
wysuniętych polskich winnic. Czołowa odmiana Solaris daje tutaj
wino o dużej ilości aromatów cytryny, gruszki, jabłka, grejpfruta,
ananasa, miodu. W ustach wyczuwalna delikatna słodycz połączona
z odświeżającą kwasowością co w konsekwencji daje wino pięknie
harmonijne.
Koniecznie trzeba spróbować !
White, off-dry wine from one of the most north vineyrds in Poland.
Flagship grape variety Solaris gives attractive aromas of lemon, pear,
grapefruit, pineapple and honey. On the palate sensetion of sweetness
with refreshing acidity what makes balanced wine.
Must try wine from Poland !

RONDO ROSE Winnica Chodorowa
Chodorowa, Małopolska, Polska
Atrakcyjne, różowe półwytrawne wino z powszechnie
wybieranej przez polskich winiarzy odmiany Rondo.
Posiada wszystko co dobre różowe wino posiadać powinno: aromaty
czerwonych owoców wiśni, truskawki, poziomek i malin oraz rześkość
i łatwość w smakowaniu.
Polskie różowe ? O tak !
Attractive, pink off-dry wine made from popularly grown in Poland Rondo
grape variety. It has all the factors the rose wine needs: aromas of red fruit
of cherry, strawberry, wild straberry, raspberry and refreshing texture
that makes very nice and easy drinkable wine.
Polish rose wine ? Oh yes !

15 / 89 zl

POLSKIE WINA
polish wines
125 ml / 750 ml

MARCELLO Marechal Foch, Winnica Goja
Smardzowice k. Krakowa, Małopolska, Polska

15 / 89 zl

Przyjemne, mocno owocowe czerwone wytrawne wino z odmiany
Marechal Foch. Wiśnie, śliwki, jeżyny z lekko korzennymi nutami na
dobry początek z polskimi winami.
Wino z Jury Krakowskiej powstałe z winogron winorośli rosnących
w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego !
Pleasureable, intense fruity red dry wine made from Marechal Foch grape
variety. Cherries, plums, blackberries with a hint of spice give you perfect
wine to start the adventure with polish wines
Wine from Jurassic land of Ojców National Park !

AGAT Leon Millot, Marechal Foch Winnica Goja
Smardzowice k. Krakowa, Małopolska, Polska

15 / 89 zl

Czerwone, wytrawne wino złożone z dwóch odmian Leon Millot i
Marechal Foch Dużo soczystego owocu wiśni i nut kwiatowych.
W ustach miękkie i przyjemne.
Wino z Jury Krakowskiej powstałe z winogron winorośli rosnących
w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego !
Red, dry wine made from two grape varieties Leon Millot and Marechal
Foch. Juicy fruitiness combines with flower notes. On the palate soft and
pleasureable.
Wine from Jurassic land of Ojców National Park !

RONDO REGENT Winnica Turnau
Baniewice, Zachodniopomorskie, Polska
Czerwone wytrawne wino powstałe z dwóch odmian Rondo i Regent.
W zapachu pełne owoców leśnych, wiśni, malin, ciemnej czekolady
i papryki. Usta przynoszą aksamitny smak, ale niepozbawiony
charakteru i poczucia wina bardzo wysokiej jakości
Takich czerwonych win chcemy więcej !
Red, dry wine. Blend of local grape varieties Rondo and Regent. Aromas of
forest floor fruit, dark cherries, raspberries, dark chocolate and bell pepper.
Soft taste on a palate, medium-bodied and feeling of high quality wine
Polish red wine that suprises everyone !

20 / 119 zl

WINA MUSUJĄCE
sparkling
750 ml

PROSECCO Extra-dry' (półwytrawne), Glera, Rivani
Veneto, Włochy

99 zl

Subtelnie wyczuwalna słodycz owocu w połączeniu z rześkością, która
zapewniają drobne bąbelki co sprawia, ze Prosecco jest świetnym
aperitifem oraz sposobem na upalny dzień.
Zapomnij o szampanie !
Subtle sweetness of the fruit combined with the refreshment of small
bubbles makes Prosecco as an excellent aperitif on hot day.
Forget the champagne !

WINA BIAŁE
white
125 ml / 750 ml

RIOJA Blanco, Viura, Sauvignon Blanc, Cuna de Reyes
Rioja, Hiszpania

15 / 69 zl

Młode, pełne wigoru aromatyczne wino o intesywnym bukiecie
owocowym. Na podniebieniu delikatne i miękkie.
Na dobry początek !
Young, vibrant and aromatic wine with intense fruity nose.
On a palate soft and juicy.
For the good start !

CHARDONNAY Quiet Life
Południowo-wschodnia Australia
Atrakcyjne, świeże niebeczkowane Chardonnay z aromatami
owoców cytrusowych i tropikalnych o dużej przyjemności picia.
Dlaczego lubimy Chardonnay !
Atractive, fresh unoaked Chardonnay with citrus and tropical fruit
flavours , good acidity and clean finish.
That’s why we like Chardonnay !

15 / 79 zl

PINOT GRIGIO Campagnola
Veneto, Włochy

18 / 89 zl

Uniwersalne wino o owocowym charakterze wino i neutralnych
aromatach i gładkim smaku.
Pinot Grigio jakie lubimy !
Universal wine with fruity character and neutral aromas and soft taste.
Pinot Grigio as we like !

SAUVIGNON BLANC ‘Tahuna’
Marlborough, Nowa Zelandia

99 zl

Bardzo aromatyczne wino o charakterystycznych aromatach dla
nowozelandzkiego Sauvignon Blanc: mango, passiflora, limonka, lisc
czarnej porzeczki, zielona trawa i agrest.
Bestseller !
Very aromatic wine classic aromas for New Zealand Sauvignon Blanc:
mango, passiflora, blackcurrant leaf, lime, grass and goosberry.
Bestseller !

WINA RÓŻOWE
rose
CERASUOLO d’Abruzzo, Montepulciano, Caldora
Abruzja, Włochy
Orzeźwiające różowe wino o klasycznych aromatach poziomki
i truskawki. W ustach przyjemne, o pełnym owocowym smaku.
Czysta przyjemność !
Refreshing rose wine with classic aromas and flavours of red fruit:
stawberry, wild-strawberry. On a palate pleasant with full filling fruity
taste.
Pure pleasure !

15 / 79 zl

WINA CZERWONE
red

125 ml / 750 ml

RIOJA Joven, Tempranillo, Merlot, Cuna de Reyes
Rioja, Hiszpania

15 / 69 zl

Lekka, soczyście owocowa młoda Rioja, super pijalna i smaczna.
Na dobry początek !
Light, juicy and very fruity young Rioja wine, very drinkable
and tasty.
For the good start !

SYRAH Zabu
Sycylia, Włochy

15 / 79 zl

Średniego ciężaru wino z dużą ilością ciemnych konfiturowych owoców.
W ustach gładkie i owocowe.
Duża przyjemność picia !
Medium-bodied wine dominated by fully ripen dark fruit. Soft and fruity.
Great pleasure of tasting !

PRIMITIVO 'I Muri' Vigneti del Salento
Puglia, Włochy
Aksamitne, ciemna wiśnia i śliwka, ulubione - kilka słów, które mówią
wszystko o tym winie.
Bestseller
Velvety, dark cherry and plum, favourite - a few words that say
everything about this wine.
Bestseller

15 / 89 zl

125 ml / 750 ml

CHIANTI Sangiovese, Canaiolo, Daniele Dzieduszycki
Sammontana, Toskania, Włochy

15 / 89 zl

Chianti w tradycyjnym stylu bez użycia beczek do dojrzewania win.
Klasyczne młode chianti: świeże, lekkie w odbiorze o średniej budowie.
Tradycyjne chianti z polskim akcentem
The most typical and traditional wine of Tuscany. Unoaked young chianti:
fresh and vibrant with medium body .
Traditional chianti with polish accent

CABERNET SAUVIGNON Hugo Casanova
Maule Valley, Chile

89 zl

Złożone i eleganckie wino o umiarkowanym ciele, ze swietnym balansem
i długim finiszem pozostającym w ustach.
Warto spróbować !
Complex and elegant medium body wine, with great balance and long
finish remaining in the mouth.
Definitely worth a try !

MALBEC 'Rewen'
Mendoza, Argentyna
Najpopularniejsze wino Argentyny, niesamowicie skoncetrowane
i złożone. Aromaty beczkowe przeplatają z dużą iloscią ciemnych owoców.
Wielkie wino !
Bestseller
The most popular wine of Argentina, concentrated and extremely
complex. Oak aging flavors mixed with lots of dark fruit.
Great wine !

129 zl

WINA DOMU
house wine

BIAŁE
white
Malvasia & Moscatel, Castillo Turis, Hiszpania
CZERWONE
red
Tempranillo, Castillo Turis, Hiszpania

12 zl / 100 ml

25 zl / 250 ml

45 zl / 500 ml

80 zl / 1000 ml
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