
Bianco Toscano Solatio  .......................................................  14,00 | 65,00 | 105,00

Rosso Toscano Montefili .....................................................  14,00 | 65,00 | 105,00

Prosecco Spumante, Rebuli  Extra Dry DOC  .................................... 17,00 | 95,00 
W ustach lekko słodkie, świeże i owocowe, w smaku wyczuwalne  
jabłko, gruszka i cytrusy.

Prosecco Spumante Rose, Rebuli Extra DOCG ..............................  19,00 | 105,00 
Lekkie  wino musujace z rubinowymi refeleksami o zapachu jagód,  
poziomek i wiśni. Na finiszu wyczuwalne delikatne nuty różowego grejpfruta.

Prosecco Superiore Extra Dry, Rebuli DOCG ..............................................  145,00 
Elaganckie wino musujące. W smaku dominują nuty dojrzałych gruszek, jabłek,  
oraz morela i kwiat pomarańczy.  Na podniebieniu wyczuwalna subtelna mineralność. 

Les Grandes Vignes Bulle Nature Rose, Dolina Loary  
– Naturalne wino musujące .........................................................................  195,00 
Wino produkowane metodą pradawną – bez użycia drożdży i cukru. 
Wino zostało zabutelkowane przed zakończeniem fermentacji, dlatego też posiada  
naturalny osad.  Jest delikatnie musujące, dzięki zawartemu w nim dwutlenkowi węgla.  
Wino o niepowtarzalnym smaku, z lekką nutą słodyczy. 

Sauvignon Blanc K.Martini & Sohn DOC, Alto Adige  ..................  24,00 | 150,00 
Klasyczny sauvignon blanc z nutami trawy cytrynowej i tropikalnych owoców.

Pinot Grigio, Roncolato  IGT  Veneto   ............................................  18,00 | 105,00 
Przyjemne, aromatyczne i zrównoważone wino  z delikatną nutką mineralności.  
W ustach orzeźwiające, o wyrażnie kwiatowo – owocowym bukiecie  
( owoce cytrusowe, kwiat akacji ) ze słodkim finiszem.

Chardonnay, K. Martini & Sohn  DOC Alto Adige   .......................  23,00 | 140,00 
Młode Chardonnay z Górnej  Adygi, o zielonkawo – żółtej barwie,  
z delikatnym aromatem owoców: jabłek, gruszki i ananasa. Świeże, pełne w smaku.

Bianco Minutolo Polvanera  IGT, Puglia    .....................................  22,00 | 135,00 
Wino z południa Włoch o żółto–słomkowej barwie z zielonymi refleksami.  
Bukiet słodki, lekko korzenny. Bogactwo kwiatowych, miodowo – owocowych aromatów,  
z wyczuwalną nutą banana, rumianku oraz głogu, jest to nasze odkrycie,  
które każdy powinien spróbować . 

Sylvaner Bio „Clos de la Folie Marco” – D. Hering  AOC,  Alzacja  ..  22,00 | 135,00 
Wino z nutami gruszkowo- jabłkowymi,  mieszającymi  się z białymi kwiatami  
z idelaną kwasowością.

Quinta de Santiago, Alvarinho & Loureiro, DOC, Vinho Verde    ...  21,00 | 130,00 
Wino z kwiatowymi nutami,  niezwykle świeże i eleganckie z subtelną mineralnością

Lichtenberger González Muschelkalk Weiss, Burgenland ............. 24,00 | 150,00 
Organiczne, białe wino produkowane z odmian Grüner Veltliner,  
Pinot Blanc i Welschriesling. Winnica znajduję się przy  brzegu jeziora Nezyderskiego  
w Austrii- wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.  
Winogrona są zbierane ręcznie. Wino o  zapachu dojrzałych jabłek, z nutą brzoskwiń i liczi.  
Na podniebieniu wyczuwalna delikatna pikanteria, kwasowość i mineralność. 

WINA STOŁOWE | HOUSE WINE  10 cl | 0,5 L | 1 L 

WINA MUSUJĄCE | SPARKLING WINE 10 cl | 75 cl

WINA BIAŁE | White Wines    10 cl | 75 cl

Aktualizacja: październik 2022 r.



Moscato Polvanera IGT, Puglia   100ml | 750ml  ...........................  19,00 | 130,00
Delikatne i łagodne wino z mineralnym finiszem.  
W smaku wyczuwalna cytryna, brzoskiwnia i róża. 

Aleatico Polvanera IGT, Puglia   50ml | 375ml .................................  15,00 | 95,00
Wino intensywne i świeże o rubinowym kolorze z nutami wiśni, tymianku i piżma.

Rignana Chianti Classico DOCG, Toskania  ...................................  22,00 | 140,00 
Nowoczesne Chianti o typowej kwasowości dla szczepu Sangiovese,  
nasycone taninami. Intensywny, rubinowy kolor jest zapowiedzią aromatu wiśni  
i czerwonych owoców z lekką nutą dębowej beczki.

Montefili Rosso Vecchie Terre di Montefili  IGT, Toskania  ...........  22,00 | 140,00 
Klasyczny smak Toskanii, orzeźwiające i lekkie wino o wysokiej kwasowości.  
W kolorze głęboko rubinowe, o delikatnym zapachu wiśni i jagód.

Le Fonti La Lepre IGT,  Toskania  .....................................................  19,00 | 115,00 
Klasyczne sangiovese połączone ze szczepami merlot i cabernet sauvignon.  
Leżakuje w dębowych beczkach przez 8 miesięcy.  W smaku aromaty czerwonych owoców.  
Kwasowość jest na średnim poziomie, co sprawia, że wino idealnie komponuje się  
z lekkimi daniami kuchni włoskiej na bazie pomidorów i mięs. 

Valpolicella Ripasso San Rocco Roncolato DOC, Veneto  .............  23,00 | 140,00 
Kupaż trzech szczepów z apelacji Valpolicella, młodszy brat “Amarone “.  
Wino ma słodki charakter, pomimo iż jest wytrawne. Malinowy kolor jest zapowiedzią  
silnego aromatu czerwonych owoców, przy tym wyczuwalne są delikatne taniny  
na tle dębowej beczki.

Schiava, K. Martini & Sohn Vernatsch DOC, Alto Adige  ..............  21,00 | 130,00 
Lekkie  czerwone wino z Alto Adige, aromaty ciemnych, pieczonych owoców- wiśi i malin.  
Idealne do pizzy, wieprzowiny i wielu dań z pomidorami.

WINA DESEROWE | DESSERT WINE    

WINA CZERWONE | RED WINE   10 cl | 75 cl

Barbera d’ Alba, Cascina Luisin  DOC, Piemont   ..........................  24,00 | 140,00 
Jasno czerwony, nasycony kolor Barbery jest zapowiedzią smaku  
czerwonych owoców i wyrazistej kwasowości.  
Wino jest miękkie o zaokrąglonym smaku.

Negroamaro „Furfane”  Belmantello IGT, Puglia   ........................ 18,00 | 105 ,00 
Jeden z typowych szczepów południa Włoch.  
Ciemno czerwona, prawie aż czarna barwa.  Mocno owocowe z przeważającą  
nutą owoców leśnych . Pomimo swej wytrawności odznacza się wyjątkową słodyczą,  
delikatne taniny są przykryte słodkością owoców leśnych.

Lichtenberger González Muschelkalk Rot, Burgenland  .............  24,00 | 150,00 
Organiczne wino, które dojrzewa w dębowej beczce.  
Produkowane z gron Blaufränkisch i Zweigelt. W smaku wyczuwalne młode taniny,  
orzeżwiająca nuta kwasowości, wiśni, fiołka oraz ziół. 

Primitivo Polvanera IGT, Puglia  ..................................................................  140,00 
Primitivo to najbardziej rozpoznawalny smak rejonu Apulia,  
w kolorze głębokiej czerwieni. Świeży i  intensywny zapach mocno dojrzałych  
- suszonych owoców wzbogacony o nuty cynamonowe. Wino jest dobrze zbalansowane,  
o lekkiej słodyczy  z delikatnymi taninami.

Couvee Rouge Leopold, Fiegl,  DOC, Friuli    ..............................................  160,00 
Klasyczne połączenie merlot z cabernet sauvignon w typowym cuvee od Fiegla. 
Profil aromatyczny to: dojrzałe banany, charakterystczna dla tych szczepów  
czerwona porzeczka i kawa. Wino ma już prawie 10 lat,  taniny nie są szorstkie,  
a całość mimo niewielkiego ciężaru jest bardzo elegancka.

Rosso di Montalcino, Belpoggio DOC, Toskania  .......................................  175,00 
Wino ze szczepu Sagiovese grosso, o wysokiej kwasowości, taniczne  
i dobrze zbudowane, z lekkim aromatem dębowej beczki, młodszy brat „ Brunello”.  
Jasny rubinowy kolor idący w kierunku fioletu. Dominujący smak czerwonych owoców,  
w tym wiśni i czereśni.

Amarone della Valpolicella Roncolato DOCG, Veneto  .............................  280,00 
Jedno z najsłynniejszych win włoskich . Amarone  jest produkowane  
z podsuszanych owoców, co zwiększa słodycz  w tym wytrawnym winie.  
Ciemnobordowa, nasycona barwa z wiśniowymi refleksami, intensywny,  
słodki zapach  konfitury, jeżyn i wanilii.  W smaku jest mocno owocowe,  
wędzone  z wyczuwalną nutą gorzkiej czekolady. Wielkie wino na specjalne okazję. 

Rignana Chianti Classico  Gran Selezione , DOCG, Toskania   ..................  290,00 
„Gran selezione’“ oznacza, że wino jest najlepszą możliwą wersją Chianti z tej winnicy.  
Po długim leżakowaniu najpierw w beczce, a póżniej w butelce wino się zaokrągla,  
a w smaku i zapachu zaczynają być wyczuwalne nuty pieczonej wiśni, czekolady, grzybów czy dymu”

Pinot Noir, D.Hering, Cuvee Du Chat Noir, Alzacja  ..................................  180 ,00 
Wino o głębokim aromacie soczystej wiśni z nutą wanilii i przypraw.  
Idealne do czerwonych mięs i dojrzewających serów.

Istine Rosato Toscana IGT, Toskania  ..............................................  22,00 | 140,00 
Delikatne Istine, o żywym, różowym kolorze, zrobione ze szczepu Sangiovese.  
W ustach kruchy smak truskawek, zmieszany z wiśnią  i ziołami. Wino tak dobre, 
że można je pić litrami. Uniwersalne,świetne jako aperitif, ale też wspaniale komponuje się  
ze  wszystkimi daniami.

Lichtenberger González Muschelkalk Rose, Burgenland  ...........  24,00 | 150,00 
Doskonałe wino organiczne z charakterem, produkowane z gron point noir,  
blaufränkisch i zweigelt. Na podniebienu wyczuwalne jagody, poziomki, porzeczka 
oraz nuty mięty i melisy. Bardzo orzeżwiające z nutą kwasowści . 

WINA RÓŻOWE | ROSE WINE    10 cl | 75 cl

Geyerhof Grüner Veltliner Stockwerk,  DAC, Kremstal ................  21,00 | 130,00 
Ładnie zrobiony gruner z Kremstal w Austrii; nuty cytrusowe,  
brzoskwiniowe i pieprzne przeplatają się razem; usta są świeże  
z delikatną słodyczą na finiuszu

Gewürztraminer, K. Martini & Sohn DOC Alto Adige  ...............................  165,00 
Wino o barwie słomkowo – złotej, pełne i skoncentrowane, o dyskretnym,  
ale intensywnym zapachu. Delikatnie wytrawne, na finiszu słodkie, mocno zbudowane,  
w smaku z wyczuwalną nutą goździków,róży, liczi i owoców tropikalnych.

Gavi di Gavi „Tuffo” DOCG, Piemont  ..........................................................  150,00 
Fenomen ( osobowość, zjawiskowość ) pośród białych win Piemontu, mineralne,  
słomkowe, o wysokiej kwasowości z elegancką kwiatową nutą. W smaku wyczuwalny  
aromat owoców cytrusowych.

Riesling, D.Hering Lieu Dit Krug, Alzacja    ................................................  180,00 
Wino o szlachetnie eleganckiej mineralności, wytrawne i delikatnie pikantne. 

 


