
S z a m p a n y  i  w i n a  m u s u j a c e
Champagne and sparkl ing wines

Gancia Prosecco   15cl 19,-
D.O.C. Prosecco – Italy   20cl 32,-
     75cl 90,-
Wino o delikatnym, słomkowym kolorze. Bukiet z lekką nutą chle-
ba, pomarańczy i cytryny nadaje mu delikatny i świeży smak oraz 
niesamowity aromat.

A wine with a delicate, straw color. A bouquet with a light hint of 
bread, orange and lemon gives it a delicate and fresh taste and an 
amazing aroma.

Bastets Cava Brut   75cl 90,-
DO Cava – Spain

Słomkowożółty kolor z zielonymi refleksami. Wino o owocowym 
zapachu z nutami cytryny, zielonego jabłka oraz ananasa. W smaku 
zrównoważone, orzeźwiające, o długim wykończeniu z przyjemny-
mi pęcherzykami na podniebieniu.

Straw yellow with green reflections. A fruity wine with hints of 
lemon, green apple and pineapple. The taste is balanced, refreshing, 
with a long finish with pleasant bubbles on the palate.

Taittinger Brut Réserve  75cl 385,-
AOC Champagne, Riems – France

Lśniący, złotożółty kolor. Delikatne, tętniące życiem bąbelki z przy-
jemną, długo utrzymującą się pianką. Aromaty świeżych brzoskwiń, 
białych kwiatów i wanilii. Pełny życia, świeży i harmonijny o smaku 
świeżych owoców i miodu.

Shiny golden yellow color. Delicate, vibrant bubbles with a pleasant, 
long-lasting foam. Aromas of fresh peaches, white flowers and 
vanilla. Full of life, fresh and harmonious with the taste of fresh fruit 
and honey.

Cuvée Dom Perignon   75cl 960,-
AOC Champagne – France

To rocznikowy szampan produkowany z winogron Chardonnay 
i Pinot Noir jedynie w latach charakteryzujących się wyjątkową 
jakością zbiorów. Jest doskonale wyważony, pełen wigoru, z po-
smakiem orzechów laskowych, długo pozostający na podniebieniu. 
Kultowy szampan gwiazd Hollywood i Jamesa Bonda

This is a vintage champagne made from Chardonnay and Pinot Noir 
grapes only in years of exceptional harvest quality. It is perfectly 
balanced, full of vigor, with a hazelnut aftertaste, long lasting on the 
palate. The cult champagne of Hollywood stars and James Bond



W i n a  B i a ł e
White Wines

Viña Sol    25cl 32,-
DO Penedes – Spain 

Złocisty kolor z zielonymi refleksami. Świeże, eleganckie, z wyraź-
nymi aromatami owocowymi, szczególnie jabłek i ananasów. 

Golden color with green reflections. Fresh, elegant, with clear fruit 
aromas, especially apples and pineapples. 

Bolla Soave    25cl 32,-
DOC Soave - Italy

Jasny, słomkowy kolor, kwiatowe aromaty z nutami ananasa i gra-
pefruita. Owocowe z delikatnym migdałowym posmakiem. 

Bright, straw color, floral aromas with notes of pineapple and gra-
pefruit. Fruity with a delicate almond aftertaste.

Select Moreau Blanc Demi-Sec 
Vin de Table – France    15cl 17,-
Krystalicznie złoty kolor. Bardzo aromatyczne o miłym dla 
podniebieniu smaku soczystych owoców. Wyraźne nuty jabłkowo 
kwiatowe.

Crystal golden color. Very aromatic with a pleasant taste of juicy 
fruit. Clear notes of apple and flowers.

Léon Beyer Riesling   75cl 120,-
AOC Alsace – France

Wytrawne, delikatnie owocowe, elegancki bukiet o mineralnych 
i kwiatowych nutach. 

Dry, slightly fruity, elegant bouquet with mineral and floral notes.

Michel Laroche Chardonnay/Terret 
Vdp d’Oc – France

Przejrzyście klarowne. Doskonała struktura z odświeżającą kwaso-
wością. 

Transparently clear. Perfect structure with refreshing acidity.

Mirassou Chardonnay
California – USA

Świeże i delikatne. Zachwyca wielowymiarowym smakiem soczy-
stych owoców i długim finiszem, który nie daje o sobie zapomnieć. 
Nutom brzoskwini, mango, owoców cytrusowych, gruszki i nekta-
rynki towarzyszą subtelne aromaty wanilii i ananasa. 

Fresh and tender. It delights with the multidimensional taste of juicy 
fruit and a long finish that will not let you forget about it. The notes 
of peach, mango, citrus, pear and nectarine are accompanied by 
subtle aromas of vanilla and pineapple. 

75cl 89,-

75cl 89,-

75cl 79,-



Marchesi di Barolo Gavi  75cl 120,-
DOCG Gavi – Italy

Słomkowożółty kolor z zielonymi refleksami. Intensywny bukiet z 
kwiatowymi aromatami rumianku oraz owocowymi nutami zielone-
go jabłka. Przyjemne, harmonijne o dobrej budowie. 

Straw yellow with green reflections. Intense bouquet with floral 
chamomile aromas and fruity notes of green apple. Pleasant, harmo-
nious and well-built. 

Santa Margherita Pinot Grigio 75cl 130,-
DOC Valdadige – Italy

Bladożółty kolor. Czyste i intensywne aromaty, wytrawny smak 
o przyjemnym posmaku jabłka. 

Pale yellow color. Clean and intense aromas, dry taste with a ple-
asant apple flavor. 

Viña Esmeralda     
DO Catalunya - Spain

Połyskująca, bladosłomkowa szata. Wino wonne, kwiatowe z deli-
katnymi nutami owoców egzotycznych i wyczuwalnym aromatem 
dżemu jabłkowego. Na podniebieniu gładkie i bogate, pozostawia 
subtelny posmak miodu. 

A shimmering, pale straw robe. Aromatic, floral wine with delicate 
notes of exotic fruit and a noticeable aroma of apple jam. Smooth 
and rich on the palate, leaves a subtle honey flavor. 

Rosemount Diamond   75cl 105,-
Cellars Gewürztraminer/Riesling
South Eastern – Australia

Połyskująca, bladosłomkowa szata. Wino wonne, kwiatowe z deli-
katnymi nutami owoców egzotycznych i wyczuwalnym aromatem 
dżemu jabłkowego. Na podniebieniu gładkie i bogate, pozostawia 
subtelny posmak miodu. 

A shimmering, pale straw robe. Aromatic, floral wine with delicate 
notes of exotic fruit and a noticeable aroma of apple jam. Smooth 
and rich on the palate, leaves a subtle honey flavor. 

Turtle Dreaming    75cl 90,-
Semillon/Sauvignon Blanc
South Eastern – Australia

Wino o złożonych aromatach z nutami cytrusów, melona I gruszki 
z udziałem dębu. Wytrawne, zrównoważone, wyraziste, o odpo-
wiedniej budowie i długim finiszu. 

A wine with complex aromas with hints of citrus, melon and pear 
with the participation of oak. Dry, balanced, expressive, with an 
appropriate structure and a long finish. 

75cl 90,-



W i n a  C z e r w o n e
Red Wines

Bolla Valpolicella Classico  25cl 32,-
DOC Valpolicella – Italy

Rubinowoczerwony kolor. Wytrawne, pełne, dobrze wyważone. 
Aromaty ciemnych owoców zwłaszcza wiśni i jagód. 

Ruby red color. Dry, full-bodied, well-balanced. Aromas of dark 
fruit, especially cherries and berries. 

Sangre De Toro   25cl 32,-
DO Catalunya – Spain

Głęboki rubinowy kolor. Aromaty owoców leśnych, suszonych 
śliwek i świeżo palonej kawy. Wino o solidnej strukturze, bogate w 
garbniki, ciepłe, soczyste na podniebieniu z nutą lukrecji na finiszu.

Deep ruby color. Aromas of forest fruit, dried plums and freshly 
roasted coffee. A wine with a solid structure, rich in tannins, warm, 
juicy on the palate, with a hint of licorice in the finish.

Select Moreau Rouge Demi-Sec 75cl 79,-
Vin de Table – France    15cl 17,-
Malinowo fioletowa barwa, bardzo aromatyczne z przewagą owo-
ców czereśni, wiśni i wrzosu. W smaku łagodne, owocowe, bardzo 
przyjemne.

Raspberry-purple color, very aromatic with a predominance of 
sweet cherries, cherries and heather. The taste is mild, fruity, very 
pleasant.

Michel Laroche Merlot  75cl 89,-
/Grenache
Vdp d’Oc – France

Wino o intensywnie purpurowej barwie. Pełne, eleganckie, dobrze 
zbudowane. W aromacie czerwone owoce i nuty przypraw.

The wine has an intense purple color. Full, elegant, well-built. The 
aroma of red fruit and notes of spices.

Baron Philippe    75cl 97,-
De Rotschild Pinot Noir
Vdp d’Oc – France

Głęboka rubinowa czerwień z lekkim odcieniem granatu. Aromat 
czerwonych owoców, zwłaszcza czerwonej porzeczki i wiśni łączy 
się z fiołkiem oraz nutami delikatnie mineralnymi i palonymi. Wino 
jest aksamitne, eleganckie z owocowym wykończeniem.

Deep ruby red with a slight shade of navy blue. The aroma of red 
fruit, especially red currant and cherry, is combined with violet and 
slightly mineral and roasted notes. The wine is velvety, elegant with 
a fruity finish.



Spier Signature Pinotage  75cl 110,-
Western Cape – South Africa

Ciemnośliwkowe wino. Aromat wiśni i kokosa przeplata się z 
przyprawami i skórzanymi nutami. Paleta jest delikatna i kremowa, 
pojawiają się wiśnie, tytoń oraz dębowe nuty; długie wykończenie.

Dark plum wine. The aromas of cherries and coconut are intertwi-
ned with spices and leather notes. The palette is delicate and creamy, 
with cherries, tobacco and oak notes; long finish.

Mas Rabell Tempranillo  75cl 92,-
DO Catalunya – Spain

Intensywny czerwony kolor, aromat konfitury jeżynowej z nutami 
przypraw i ziół. Świetnie zbudowane, eleganckie.

Intense red color, aroma of blackberry jam with notes of spices and 
herbs. Well built, elegant.

Coronas Tempranillo   75cl 94,-
/Cabernet Sauvignon
DO Catalunya – Spain

Połyskujące, ciemnorubinowe wino czerwone. Delikatne nuty 
kwiatowe (dzika róża) i owocowe (wiśnia) połączone z fascynującą 
nutą balsamiczną (drewno cedrowe). Na podniebieniu intensywne i 
pełne wyrazu, z eleganckimi taninami w oprawie prażonego dębu.

Shimmering, dark red wine. Delicate floral (rosehip) and fruity 
(cherry) notes combined with a fascinating balsamic note (cedar 
wood). Intense and expressive on the palate, with elegant tannins in 
the setting of roasted oak.

Santa Digna Carmenere  75cl 110,-
Curico – Chile

Wino o lśniącym, wiśniowym kolorze. Wyczuwalne aromaty jeżyn 
połączone z balsamicznymi eukaliptusowymi elementami uwydat-
niają nuty mandarynki. Eleganckie, o słodkich taninach pozosta-
wiających po sobie nuty skóry i przypraw ( czarny pieprz, goździk i 
lukrecja).

Shiny cherry red color. Perceptible aromas of blackberries combined 
with balsamic eucalyptus elements enhance the notes of manda-
rin. Elegant, with sweet tannins leaving notes of leather and spices 
(black pepper, clove and licorice).

Turtle Dreaming Shiraz  75cl 90,-
/Cabernet Sauvignon
South Eastern – Australia

Ciemnopurpurowe wino. Dobra struktura, nuty dojrzałych owoców 
jagodowych, takich jak czarna borówka, jeżyny czy maliny. W aro-
macie świeże przyprawy i dębowe nuty.

A dark purple wine. Good structure, notes of ripe berries such as 
blueberry, blackberry and raspberry. The aroma of fresh spices and 
oak notes.



Bolla Bardolino Classico  75cl 110,-
DOC Bardolino – Italy

Lekki, rubinowoczerwony kolor. Wytrawne o pełnym smaku świe-
żych malin na finiszu. Delikatne aromaty owocowe.

Light, ruby red color. Dry, full of fresh raspberries flavor at the 
finish. Delicate fruit aromas.

Las Mulas Cabernet Sauvignon 75cl 110,-
Central Valley – Chile

Wino półwytrawne o lśniącym różowym kolorze. Świeże aromaty 
czerwonych owoców. Intensywna paleta o delikatnej kwasowości. 
Smak długo utrzymuje się na podniebieniu. Wino z upraw w 100% 
organicznych.

Semi-dry wine with a shiny pink color. Fresh aromas of red fruit. An 
intense palette with a delicate acidity. The taste stays on the palate 
for a long time. 100% organic wine.

Offley Ruby Port   75cl 100,-
DOC Porto – Portugal   15cl 20,-
Młode wino, z owocowym bukietem i delikatną słodyczą. 

Young wine, with a fruity bouquet and a delicate sweetness. 

W i n o  R ó ż o w e
Rose Wine

W i n o  D e s e r o w e
Dessert Wine


