
KARTA WIN

KIELISZEK 100 ml              BUTELKA  750 ml



Barone Montalto Pinot Grigio                                                                   12 PLN         84 PLN
Wino o jasnej słomkowej barwie. Wyczuwalny świeży i owocowy akcent gruszki, 
zielonego jabłka i brzoskwini.

12.5 BIO Bianco Puglia I.G.P.                                                                    15 PLN      105 PLN
Aromaty kwiatowo-owocowe, na podniebieniu mocniej zaakcentowana 
kwasowość nadaje temu winu świeżość i długi finisz.

Boron Chardonnay D.O.C. Venezia                                                                                75 PLN

Lekkie I orzeźwiające wino o świeżym, owocowym zapachu i smaku. Dobre 
do przystawek i lekkich dań warzywnych. 

Boron Riesling I.G.P. Veneto                                                                                                69 PLN

Delikatne i eleganckie wino o pięknym aromacie brzoskwiń i moreli. W ustach 
harmonijne i świeże. Można łączyć z risotto jak i z daniami na bazie ryb.

I Comelli Pinot Grigio D.O.C.                                                                                            129 PLN

Aromatyczne i orzeźwiające. Pasuje do makaronów, białych mięs, owoców morza 
i sałatek.  

Castel Sallegg Gewurztraminer 
D.O.C. Alto Adige                                                                                                                     149 PLN

Wino o pięknym aromacie owoców liczi, mięty i białej róży. W ustach pełne ciała, 
o długim finiszu. Pasuje do dojrzewających serów i pikantnych dań.

Wina Białe



Barone Montalto Passivento                                                                     15 PLN      105 PLN

Wino otrzymane metodą podsuszania przejrzałych winogron, w wyniku czego 
ma podwyższoną zawartość alkoholu oraz niezwykłą słodycz. Ciemna, intensywnie 
czerwona barwa. Wyczuwalne kandyzowane owoce figi.

Papale Primitivo di Manduria D.O.P.                                                   17 PLN        119 PLN

Wino o złożonym aromacie suszonych owoców, dżemu i lukrecji, w ustach 
miękkie i aksamitne. Bardzo uniwersalne w łączeniu z potrawami.

Boron Cabernet Sauvignon I.G.P. Veneto                                                                69 PLN

W zapachu wyczuwalne maliny i delikatne zioła. W ustach dobrze zbudowane 
i eleganckie. Dobre do grillowanych mięs.

Gasparri Chianti D.O.C.G.                                                                                                      99 PLN

Klasyk z Toskanii, o intensywnym wiśniowym aromacie. Delikatne na podniebieniu. 
Niezastąpione do potraw kuchni włoskiej.

Castelforte Valpolicella Superiore D.O.C.                                                                   99 PLN

Matka czerwonych win. Kiedyś powszechne, dziś prestiżowe i intrygujące. Wino 
o interesującej strukturze i aromacie.

Olivero Barolo D.O.C.G.                                                                                                        290 PLN

Głęboka czerwona barwa z pomarańczowymi refleksami, typowa dla odmiany 
Nebbiolo. Wino o bogatym aromacie i mocnej strukturze na podniebieniu. Starzone 
w beczkach przez okres 24-28 miesięcy. Doskonałe do dziczyzny i aromatycz-
nych dojrzewających serów.

Wina Czerwone



Vino Bianco Frizzante
Musujące wino wytrawne. 

Riondo Prosecco Extra Dry D.O.C.                                                                                         
Półwytrawne musujące wino zrobione ze szczepu Glera. Doskonałe jako aperitif, 
sprawdzi się również w połączeniu z włoskimi szynkami, owocami morza, rybami 
i do dań z delikatnych białych mięs.

El Miracle Cava Brut Rose                                                                                                     89 PLN

Eleganckie hiszpańskie wino musujące robione metodą „szampańską”. 
Aromatyczne, o kruchej strukturze i dobrze zbalansowanej kwasowości. 

Jackowiak – Rondeau Champagne 
Tradition Brut Premier Cru                                                                                                 290 PLN

Francuski Champagne z polskim herbem na etykiecie, to wspaniałe, eleganckie 
wino o pięknym, bogatym aromacie, niskiej kwasowości i złożonej strukturze.

Moi Rosato del Salento I.G.P.                                                                                               89 PLN

Różowe wino powstałe ze szczepu Negroamaro. Wino o intensywnym kolorze 
i wyraźnym zapachu truskawek, słodkich przypraw i kwiatów. W ustach delikatnie 
wytrawne z długim finiszem. Polecane do sałat i lekkich serów.

Mustela Moscato d`Asti D.O.C.G.                                                                                      99 PLN

Intensywne, aromatyczne wino z akcentami brzoskwini i liczi. Dobry balans 
między słodyczą a kwasowością sprawia, że wino nie przytłacza i doskonale 
pasuje jako aperitif.

Wina Musujące

12 PLN

15 PLN       89 PLN

Wina różowe

Wina deserowe


