
Mazza Toscano Bianco IGT  ....................................................  10,00 | 45,00 | 78,00

Istine Toscana Rosso IGT .......................................................  10,00 | 45,00 | 78,00

Valdobbiadene Rebuli Frizante DOCG  ............................................ 12,00 | 89,00

Prosecco Valdobbiadene Superiore, Rebuli Extra Dry DOCG ...................  105,00

Millesimato, Rebuli Valdobbiadene Spumante Dry IGT  ..........................  110,00

Soave Monteleon, Roncolato DOC Veneto  ...................................... 13,00 | 95,00
Wino o słomkowo – miodowej barwie i delikatnie mineralnym zapachu. 
Odznacza się lekko zarysowaną słodyczą i miodowym aromatem z lekką goryczką.

Pinot Grigio, Roncolato IGT Veneto  .................................................. 13,00 | 98,00
Przyjemne, aromatyczne i zrównoważone wino z delikatną nutką mineralności.  
W ustach orzeźwiające, o wyraźnie kwiatowo – owocowym bukiecie  
( owoce cytrusowe, kwiat akacji ) ze słodkim finiszem.

Chardonnany, K. Martini & Sohn DOC Alto Adige  .......................  14,00 | 102,00
Młode Chardonnay z Górnej Adygi, w zielonkawo – żółtej barwie, z delikatnym  
aromatem owoców: jabłek, gruszki i ananasa. Świeże, pełne w smaku.

Pinot Bianco K.Martini& Sohn DOC Alto Adige  ..........................................  99,00
Delikatne i wytrawne wino, z winnicy Martini & Sohn. Jasny kolor przypominający  
wyschniętą trawę, w smaku świeże i owocowe, lekko mineralne, z nutą zielonych jabłek  
i owoców cytrusowych.

Riesling K. Martini & Sohn DOC Alto Adige  .................................  14,00 | 104,00
Kolor zielonkawy, wpadający w mocną żółć, delikatna nuta kwiatowa  
harmonizuje się z lekką mineralnością. W smaku przewijają się nuty ananasa, moreli  
i zielonego jabłka. Niezwykły Riesling z Górnej Adygi.

Gewurtztraminer K. Martini & Sohn DOC Alto Adige  ...............................  115,00
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  ..........................................................  104,00
Fenomen ( osobowość, zjawiskowość ) pośród białych win Piemontu, mineralne,  
słomkowe, o wysokiej kwasowości z elegancką kwiatową nutą. W smaku wyczuwalny aromat  
owoców cytrusowych.

Timorgasso Monferrato Bianco DOC, Piemont  .........................................  125,00
Wino z prowincji Gavi. Bardzo rzadki biały szczep Timorasso, charakterystyczny  
dla Piemontu. Polecane dla poszukiwaczy nowych smaków. Żywa, słomkowa barwa  
i intensywny bukiet z pikantną nutą i aromatem dymu i białych kwiatów.  
Smak intensywny z wyczuwalną mineralnością.

Minutolo Polvanera IGT, Puglia  ..................................................................  106,00
Wino z południa Włoch o żółto –słomkowej barwie z zielonymi refleksami,  
mocno zbudowane. Bukiet słodki, lekko korzenny. Bogactwo kwiatowych,  
miodowo – owocowych aromatów, z wyczuwalną nutą banana, rumianku oraz głogu.  
Jest to nasze odkrycie, którego każdy powinien spróbować.

Moscato, Polvanera IGT Puglia  ......................................................... 13,00 | 97,00
Przyjemne, aromatyczne,świeże i mineralne, harmonijnie ułożone Moscato,  
w słomkowym kolorze. W ustach delikatne nuty brzoskwini i limonki,  
w tle z anyżową nutą z dodatkiem szałwii.

WINA STOŁOWE | House Wine    10 cl | 0,5 L | 1 L 

PROSECCO    10 cl | 75 cl

WINA BIAŁE | White Wine    10 cl | 75 cl

Aktualizacja: luty 2017 r.



Moscato Polvanera IGT, Puglia  ......................................................... 10,00 | 90,00
Aleatico Polvanera IGT, Puglia ..........................................................  10,00 | 90,00

Montefili Rosso, Vecchie Terre Di Montefili IGT, Toskania  ..........  14,00 | 105,00
Klasyczny smak Toskanii, orzeźwiające wino o wysokiej kwasowości.  
W kolorze głęboko rubinowe, o delikatnym zapachu wiśni i jagód, lekkie i proste wino.

Rignana Chianti Classsico DOCG, Toskania  ..................................  14,00 | 108,00
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.

Rignana Chianti Classsico Riserva DOCG, Toskania  .................................  145,00
Wino starzone 2 lata w dębowej beczce. Intensywniejsze w smaku i kolorze  
od podstawowej wersji Chianti. Głęboka czerwień idąca w kolor purpurowy.  
W smaku nuty czerwonych owoców i pikantnych przypraw, z wyraźnym aromatem  
dębowej beczki, harmonijne i eleganckie.

Istine Chianti Classico DOCG, Toskania  ........................................... 13,00 | 98,00
Najbardziej aromatyczne i pachnące chianti o jasno rubinowym kolorze.  
Wino o pełnej harmonii w smaku. Dobrze zbalansowana kwasowość z garbnikowym  
posmakiem tanin, lekkie i radosne.

Istine Chianti Classico Riserva DOCG, Toskania  .......................................  160,00
Doskonale ułożone, zbalansowane, o delikatnej kwasowości harmonizującej  
z posmakiem tanin. Idealna struktura. W ustach smak czerwonych owoców,  
zwłaszcza wiśni i czereśni, o długim i ciekawym finiszu. Wschodząca gwiazda toskańskiego  
winiarstwa, wyjątkowe chianti, jeden z naszych faworytów!

Rosso di Montalcino, Belpoggio DOC, Toskania  ..........................  17,00 | 130,00
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.

Brunello di Montalcino Belpoggio DOCG, Toskania  ................................  260,00
Jeden z krółów włoskich win, duma Toskanii.Eleganckie I świetnie ułożone wino,  
o ciemno czerwonej barwie. Pełne i skoncentrowane. Wyczuwalna nuta wędzenia,  
mocny aromat dębowej beczki. Brunello od tego producenta jest cenione na całym świecie.  
Wielu krytyków daje mu wysokie noty – powyżej 90 punktów na 100 możliwych.  
Wino z wielkim charakterem, wskazana jest dekantacja.

Anfiteatro Vecchie Terre di Montefili IGT , Toskania  .................................  260,00
Ukryty skarb Toskanii - dzieło sztuki winiarskiej. Jest to szczyt elegancji i subtelności  
smakowej wyciągnięty ze szczepu Sangiovese. Wino z duszą o rubinowej ,  żywej barwie ,  
czarujące swoją złożonością  smaków. W pierwszej dziesiątce najbardziej utytułowanych  
i nagradzanych win z Toskanii . Wielkie wino i nasz  faworyt!

WINA DESEROWE | Dessert Wine    5 cl | 75 cl | 50 cl 

WINA CZERWONE | Red Wine    10 cl | 75 cl

Valpolicella Ripasso San Rocco Roncolato DOC, Veneto  ..........................  115,00
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.

Amarone della Valpolicella Roncolato DOCG, Veneto  .............................  230,00
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.

Barbera d’ Alba, Cascina Luisin DOC, Piemont  ............................  14,00 | 115,00
Jasnoczerwony, nasycony kolor Barbery jest zapowiedzią smaku czerwonych 
owoców i wyrazistej kwasowości. Wino jest miękkie o zaokrąglonym smaku

Nebbiolo Langhe Cascina Luisin DOC, Piemont  .......................................  110,00
Jasno czerwone Nebbiolo z Piemontu. Wino jest delikatne i każdy element smakowy  
taki w nim jest. Aromat czerwonych owoców łączy się z nie nachalnymi taninami,  
w tle wyczuwalny jest również fiołek i róża. Wino orzeźwiające a zarazem pełne w ustach.

Barbaresco „ Rabaja „ Cascina Luisin DOCG, Piemont  .............................  195,00
Prawdziwy arystokrata smaku stworzony ze szczepu Nebbiolo.  
Wino o barwie ciemno – rubinowej, wysoko oceniane przez przewodnik Roberta Parkera  
Wine Advocate. Aksamitna konsystencja, a przy tym miękki aromat fiołków, lukrecji i czerwonej  
porzeczki zamknięte klamrą posmaku dębowej beczki. Wino jest doskonale złożone, subtelne,  
pełne w ustach.

Barolo, Cascina Luisin DOCG, Piemont  ......................................................  235,00
Jedno z trzech najbardziej znanych i pożądanych win włoskich. Potężnie zbudowane wino,  
zrobione ze szczepu Nebbiolo. Wino o idealnej strukturze, delikatnej kwasowości, harmonijnie  
układa się z posmakiem tanin, lekką słodyczą owoców i dębową beczką. W nosie czujemy świeżość  
czerwonych owoców z posmakiem tanin. 

Nero di Troia Belmantello IGP, Puglia  ............................................. 13,00 | 95,00
Wino o intensywnym rubinowym kolorze z fioletowymi refleksami.  
W smaku aromat owoców leśnych, wiśni i przypraw. Balansuje się z kwasowością i taninami.  
Wino z długim finiszem.

Primitivo Darione Belamantello IGP, Puglia  ...............................................  95,00
Ciekawe Primitivo, o rzadko spotykanej intensywności zapachowej, w kolorze ciemnej  
czerwieni. Wyróżnia się na tle innych win z tego szczepu swoją wyjątkową słodyczą  
i wiśniowym aromatem.

Negroamaro „ Furfane „ Belmantello IGT, Puglia  ......................................   95,00
Jeden z typowych szczepów południa Włoch. Ciemnoczerwona, prawie że czarna barwa.  
Mocno owocowe z przeważającą nutą owoców leśnych. Pomimo swej wytrawności odznacza się 
wyjątkową słodyczą, delikatne taniny są przykryte słodkością owoców leśnych.

Primitivo Plvanera IGT, Puglia  .......................................................  15,00 | 105,00
Primitivo to najbardziej rozpoznawalny smak rejonu Apulia, w kolorze głębokiej czerwieni,  
do tego świeży i intensywny zapach mocno dojrzałych suszonych owoców wzbogacony  
o nuty cynamonowe. Wino jest dobrze zbalansowane, o lekkiej słodyczy z delikatnymi taninami. 
Bardzo dobra relacja jakości do ceny!

Primitivo „16 „ Polvanera DOC, Puglia  .....................................................  150,00
Purpurowe Promitivo, zrobione z wyselekcjonowanych winogron z apelacji Gioiadellcolle,  
o zawartości alkoholu 16 %. Bogata paleta aromatów : czarne owoce, kwiat pomarańczy  
i orientalne przyprawy. Wino w ustach jest miękkie i długie, o wyrażnym posmaku śliwki i cynamonu. 
Wino jest w pierwszej piątce najlepszych Primitivo z apelacji Gioiadellcolle, nasz kolejny faworyt!

Primitivo Polvanera,,17” DOC Puglia  ........................................................  180,00
Barwa głębokiej czerwieni. Wino mocno owocowe, o posmaku suszonych owoców – moreli  
i śliwki z domieszką czekoladowo – tytoniowej nuty. Jedno z najbardziej utytułowanych win  
z apelacji Gioiadellcolle, wielokrotnie nagradzane medalami. Najlepsze Primitivo z winnicy  
Polvanera – warte każdej ceny !

Istine Rosato Toscana IGT, Toskania  ................................................. 13,00 | 98,00
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.

WINA RÓŻOWE | Rose Wine    10 cl | 75 cl


