
Szampany 
Wina Musujące 

Wina Białe 

Taittinger 
Brut Réserve

Champagne, France - wytrawne
Delikatne, tętniące życiem 
bąbelki z przyjemną, długo

 utrzymującą się pianką. 
Aromaty świeżych 

brzoskwiń, białych 
kwiatów i wanilii.

Finca Las Moras
 Chardonnay

San Juan, Argentyna - wytrawne
Delikatne, tętniące życiem bąbelki 
z przyjemną, długo utrzymującą 

się pianką. Aromaty świeżych
 brzoskwiń, białych kwiatów

 i wanilii.

Select Moreau Blanc 
Vin de Table,  Francja - półwytrawne

Aromatyczne, o miłym 
dla podniebieniu smaku 
soczystych owoców. 
Wyraźne nuty 

jabłkowo kwiatowe. 

Taittinger 
Demi - Sec 

Champagne, France - 
półwytrawne
Aromaty owoców 
cytrusowych, brzoskwiń,
suszonych fig oraz nuta 
miodu tworzą harmonijny, 
słodki, a jednocześnie 
świeży smak.

Mumm Grand Cordon 
Champagne, France - wytrawne

Aromaty dojrzałej brzoskwini, 
ananasa, moreli, nuty karmelu, 
wanilii i miodu. Długi 
i orzeźwiający finisz. 

Arauco Reserva 
Chardonnay 

D.O. Valle Central, Chile 
wytrawne

Wino pełne intensywnych 
aromatów i smaków 
migdałów, ananasa 
oraz nut winili. 
Zrównoważone, 
kremowe, delikatne.

Lamia Prosecco
D.O.C., Italy- wytrawne

Delikatny i złożony bukiet
 z owocowymi nutami gruszki, 

zielonego jabłka. W tle 
wyczuwalne aromaty akacji i bzu.

Dom Perignon
Champagne, France - wytrawne

W nosie wyczuwalne są nuty guawy oraz pikantnej skórki zielonego 
grejpfruta subtelnie połączone z  owocami pestkowymi: 

nektarynką i białą brzoskwinią.

Tonno Cataratto 
Chardonnay

IGT Terra Siciliane, Italy  
wytrawne

Jasnożółte wino o świeżym 
aromacie grejpfruta, melona 

i jabłka. W smaku świeże 
owoce tropikalne 

i przyjemna kwasowość.

Edna Valley 
Sauvignon Blanc

California Central Coast, USA - wytrawne
Kilkupoziomowe wino o skoncentrowanym aromacie.

 W ustach gładkie i bardzo owocowe. Całość podkreślona elegancką beczką.

Barefoot Pinot Grigio
Central Valley, California - półwytrawne
Orzeźwiające białe wino z kuszącą 

nutą zielonego jabłka, cytryn 
oraz brzoskwiń.

Bastets Cava Brut
D.O.Cava, Spain - wytrawne
Wino o owocowym 

zapachu z nutami cytryny, 
zielonego jabłka 
oraz ananasa. 
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Wina Białe Wina Czerwone

Pinot Grigio 
“Santa Margherita”
D.O.C. Valdadige, Italy 

wytrawne
Intensywny zapach oraz 

kwiatowo-owocowy 
bukiet. Wytrawny smak 
z przyjemnym, 
cytrusowym posmakiem.

Select Moreau Blanc 
Vin de Table,  Francja - półwytrawne

Aromatyczne, o miłym 
dla podniebieniu smaku 
soczystych owoców. 
Wyraźne nuty 

jabłkowo kwiatowe. 

Matua Sauvignon Blanc
Marlborough, New Zealand - wytrawne

Aromaty ziół, owoców tropikalnych i cytrusów. 
W smaku trwałe, pozostające na długo w pamięci.

Finca Las Moras 
Malbec

San Juan, Argentyna - wytrawne
Wino o ciemnoczerwonym

 kolorze ze świeżymi 
aromatami czerwonych 

owoców, takich jak wiśnie. 
Na podniebieniu gładkie 
z subtelnym, korzennym 

wykończeniem. 

Moreau Rouge Demi Sec
Vin de Table,  Francja - półwytrawne

Bardzo aromatyczne z przewagą owoców czereśni, wiśni i wrzosu. 
W smaku łagodne, owocowe, bardzo przyjemne.

Chablis Moreau 
AOC Chablis, France - wytrawne
Czyste, mineralne i eleganckie 

aromaty, dobra struktura. Mocno 
owocowe z wyraźnymi nutami

 cytrusowymi.

Bardolino  
D.O.C., Italy  - wytrawne

Lekki czerwono-rubinowy kolor; wytrawne o pełnym smaku 
świeżych malin na finiszu. Delikatne aromaty owocowe.

Riesling Leon Beyer
 AOC Alsace, France- wytrawne
Wino „cytrusowe” - w bukiecie
cytryny, limonki i orzeźwiajaca
mięta. Bardzo żywe wino, 
surowe i przyjemnie cierpkie.
 

Gran Mauro Primitivo
 I.G.T. Puglia, Italy - wytrawne

Wyczuwalne intensywne 
aromaty śliwek, czarnej 

porzeczki, czekolady 
oraz wanilii. Mocne taniny 

oraz aromaty dębu 
pozwalają na długo 

cieszyć się smakiem. 

Marques De Vitoria
 Reserva

D.O.C. Rioja Spain - wytrawne
Aromaty dojrzałych 

czerwonych owoców 
z delikatnymi nutami kawy 
i kakao. Skoncentrowane 
z delikatnymi taninami 
i zdecydowanym, 
wyważonym finiszu.

Gavi 
„Marchesi di Barolo”

D.O.C.G. - wytrawne
Intensywne owocowo-

kwiatowe aromaty. 
W kubkach smakowych 

na długo pozostaje smak 
złotych jabłek i migdałów.

Barefoot Merlot
California, USA - półwytrawne

Półwytrawne, delikatne wino
o aromacie jeżyn, malin, 
czekolady i wiśni. 
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Wina Czerwone Wina Różowe

Wina Bezalkoholowe

Matua 
Pinot Noir 

Marlborough, New Zealand
 wytrawne

Wino jest pełne 
dojrzałych owoców 

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

Crudo Rozato 
I.G.T Terre Siciliane, Italy - wytrawne
Intensywne owocowo-kwiatowe 
aromaty. W kubkach smakowych
wyczuwalna słodycz oraz smak 
dojrzałego ananasa, mango 
i limonki. 

Natureo Muscat
Torres, Spain 
Wino eleganckie, świeże, 
z dużą ilością aromatów owocowych, 

wyraźne nuty zielonych jabłek 
oraz cytrusów. Lekkie, świeże, z niską 

zawartością alkoholu. (do 0,5%). 

Carnivor Zinfandel  
California, USA - wytrawne

Połączenie pełnych owocowych smaków i aromatów 
eleganckich przypraw Odważne nuty ciemnej wiśni i dżemu 

jeżynowego uzupełniają nutę mokki i prażonego dębu.

Penfolds Bin 2
Barossa Valley, Australia
wytrawne
Szczep Mourvedre 

nadaje temu winu 
charakterystyczne 
aromaty korzenne 
i kwiatowe (fiołki). 
Bogate i pełne; 
przejrzysta i gładka 
struktura. W ustach 
wyczuwalne dojrzałe 
owoce leśne. 

Louis Martini 
Cabernet Sauvignon 

Napa Valley, USA 
wytrawne

Aromaty ciemnych 
owoców w tym wiśni 
i porzeczki z nutami 

suszonych ziół, dymu 
z cedru i tostów. Bogate, 

intensywne z długim 
zakończeniem.

Primocolle Villa Cerna 
Chianti Classico DOCG - wytrawne

Wino ma czysty, żywy rubinowy kolor oraz intensywny  kwiatowy 
bukietz wyczuwalnymi aromatami ciemnych owoców. 

Taniny są doskonale zbalansowane świeżością owoców.

Château Leboscq 
Medoc, Fancja - wytrawne

Wyczuwalne lekkie aromaty
 owoców leśnych 

wraz z  nutami drzewnymi. 
Wino o długim, 

przyjemnym finiszu. 

Natureo Syrah 
Torres, Spain 

Przyjemny, wiśniowy kolor, aromaty
 owoców granata oraz porzeczek 

z delikatnym akcentem wanilii i tostu 
który oddała dębowa beczka. 

Okrągłe, zbalansowane, czyste 
z miękkimi taninami i delikatną 

kwasowością. 
Zawartość alkoholu do 0,5% obj.
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Wina Domu

Wina Deserowe Wina Konesera

Barolo 
D.O.C.G, Italy 
wytrawne

Intensywne aromaty 
przypraw, cynamonu, tytoniu 

oraz różanych krzewów. W smaku 
pełne, eleganckie z delikatnymi 
taninami. 

Amarone 
DOC Veneto, Italy 
wytrawne
Wino o głębokim, 
rubinowym kolorze. 
Wytrawne o złożonym,
bogatym smaku 
i intensywnych aromatach. 
Dobrze zbudowane.

Leone di San Mario 
Blanco  

Vino de Tavola, Italy  - półsłodkie
Posiada zaskakująco lekki, 

orzeźwiający, aromatyczny 
i owocowy bukiet, delikatną 
złocistą barwę 
oraz zharmonizowany smak.

Leone Di San Mario
 Rosso 

Vino de Tavola, Italy- półsłodkie
Naturalne, czerwone wino

 gronowe, półsłodkie z Włoch. 
Delikatne, o rubinowej barwie, 
wyczuwalny smak czerwonych 

owoców.

Arauco Reserva 
Sauvignon Blanc 

D.O. Valle Central, Chile - wytrawne 
Wyróżnia się aromatami limonki, grejpfruta, 

owocami agrestu, które idealnie łączą się 
z kwiatowymi nutami. W ustach długo 
pozostawia rześki, orzeźwiający smak.

Salmos 
DO Priorat, Spain wytrawne

Intensywny wiśniowy, prawie 
nieprzejrzysty kolor. Aromaty dżemu

 i lukrecji na łagodnie pikantnymi 
i palonym tle. Wino o delikatnym 

i aksamitnym finiszu.

Brunello di Montalcino 
Montalcino, Italy

wytrawne
Wino o rubinowym kolorze 

z granatowymi refleksami. Różnorodność 
aromatów. W smaku harmonijne z długim, 

złożonym finiszem.

Arauco Reserva
Merlot 

D.O. Valle Central, Chile - wytrawne
Wino o jasnym, rubinowo-fioletowym 
kolorze, o intensywnym aromacie 
czerwonych owoców i z wyczuwalnymi 
nutami korzennymi. Taniny nadają 
wyrazistości i aksamitności. Finisz jest 
długi i przyjemny. 
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