


wina musujące 
s p a r k l i n g  w i n e

GOSSET Grande Reserve Brut 75cl    350,00 
AOC Champagne - Francja 

szczepy: chardonnay, pinot noir, pinot meunier | 36 m-cy na osadzie
sugestie kulinarne: ryby, smażona wieprzowina, sery

Pares Balta CAVA Brut  75cl    88,00 
CAVA Metode Traditional - Hiszpania 
szczepy: parellada, macabeo, xarello
sugestie kulinarne: aperitif, przekąski mięsne, sałaty, ryby 

Brilla Prosecco Extra Dry 75cl    80,00
DOC Prosecco - Włochy 
szczep glera
sugestie kulinarne: wędliny, ryby morskie, sałaty, lekkie makarony

Prosecco Treviso 20cl    27,00
DOC Prosecco Treviso - Włochy 
szczep glera
sugestie kulinarne: ryby, sałaty



wina białe
w h i t e  w i n e s

Varvaglione V5 Malvasia 75cl    80,00 
IGP Malvasiadel Salento 
szczep malvasia
sugestie kulinarne: ryby, drób, smażone białe mięsa, sałaty, 
kopytka z sosem kurkowym

Sileni 75cl    95,00
Marlborough – Nowa Zelandia 
szczep sauvignon blanc 
sugestie kulinarne: sałaty, wykwintne dania z ryb, smażone białe mięsa

Baron de Ley Tres Vinas Blanco Reserva 75cl    130,00
DOCa Rioja Reserva - Hiszpania 
szczepy: viura, garnacha blanca, malvasia | beczka 12 m-cy 
sugestie kulinarne: ryby, białe mięsa w sosach maślanych i śmietanowych, 
smażona wieprzowina

RK Riesling (dry off) 75cl    130,00
QmP Mosel – Saar – Ruwer – Niemcy 
szczep riesling
sugestie kulinarne: ryby, kotlet schabowy, pierogi ruskie, sery

Bramito Del Cervo Chardonnay 75cl    180,00
IGT Umbria - Włochy  
szczep chardonnay | beczka 3 m-ce
sugestie kulinarne: kluski ziemniaczane, sałaty, ryby, sandacz, łosoś,  
białe mięsa w sosach winnych i maślanych, kotlet schabowy

Clos Maria Blanco 75cl    180,00
DO Montsant - Hiszpania 
szczepy: grenache blanc, muscat, viognier, chenin blanc 
beczka 30% wina przez 6 m-cy
sugestie kulinarne: ryby, białe mięsa w sosach maślanych i śmietanowych, 
smażona wieprzowina



wina czer wone
r e d  w i n e

Varvaglione V2 Primitivio 75cl     80,00
IGP Primitivo del Salento - Włochy 
szczep primitivo | beczka 4-6 m-cy 
sugestie kulinarne: pieczone mięsa, kaczka, golonka, wędliny, carpaccio

Time Waits For No One  75cl     90,00
DOP Jumilla - Hiszpania 
szczep monastrel | beczka 6 m-cy
sugestie kulinarne: pieczone mięsa, duszone i smażone czerwone 
mięsa, sery, dziczyzna

Baron de Ley Maturana 75cl   130,00
DOCa Rioja - Hiszpania 
szczep maturana | beczka 12 m-cy
sugestie kulinarne: patelnia biesiadna, czerwone mięsa, tatar, 
zrazy wołowe, golonka

3 Finger Jack by Coravin 75cl    179,00
Lodi AVA - USA 15cl       43,00
szczep zinfandel | beczka 12-14 m-cy
sugestie kulinarne: stek z jelenia, pieczone mięsa, kaczka, wędliny, 
zrazy wołowe

Luigi Bosca Single Vineyard 75cl    170,00
Lujan de Cuyo | Mendoza - Argentyna 

szczep malbec | beczka 14 m-cy
sugestie kulinarne: steki, wołowina z grilla, zrazy wołowe, 
pierogi z mięsem, tatar wołowy

Ventisquero „Vertice” by Coravin 75cl    199,00
Colchagua Valley - Chile 15cl       47,00
szczepy: carmenere, syrah | beczka18 m-cy
sugestie kulinarne: wołowina, pieczone mięsa, kaczka, borowiki, 
wędliny, steki



Chateauneuf-du-Pape BIO OGIER by Coravin  75cl    295,00
AOC Chateauneuf-du Pape - Francja 15cl       62,00
szczepy: grenache, cinsault, syrah, mourvedre | beczka 12 m-cy
sugestie kulinarne: pieczone mięsa, kaczka, pierogi z mięsem, 
wędliny, stek z jelenia i polędwicy

Amarone MASI „Costasera” by Coravin 75cl    295,00
IGP Primitivo del Salento - Włochy 15cl       62,00
szczepy: corvina, rondinella, molinara | beczka 24 m-ce
sugestie kulinarne: dziczyzna, czerwone mięsa duszone, 
steki z polędwicy, sosy grzybowe, stek z jelenia

wina p olsk ie
p o l i s h  w i n e s

Turnau Riesling 75cl    130,00
Baniewice - Polska 
szczep riesling
sugestie kulinarne: ryby, drób, smażone białe mięsa, sałatka z kurczakiem

Turnau Solaris 75cl    130,00
Baniewice Polska                   
szczep solaris
sugestie kulinarne: sałaty, przekąski, dania z ryb, smażone białe mięsa, sandacz

Turnau Rondo |Regent 75cl    130,00
Baniewice - Polska                   

szczepy: rondo, regent | beczka 6 m-cy 
sugestie kulinarne: wędliny, przekąski mięsne, pasty w sosach mięsnych, 
pieczone białe i czerwone mięsa, steki wołowe

Turnau Rose 75cl    130,00
Baniewice - Polska 
szczepy: rondo, regent
sugestie kulinarne: aperitif, przekąski mięsne, sałaty, łosoś z rusztu, 
smażona wieprzowina, kurczak, dania mączne



wina p ółw ytrawne 
i  p ółsło dk ie
 s e m i  d r y  - s w e e t  w i n e s

Sapatio Sachino red półwytrawne 75cl    70,00
Kakheti - Gruzja  15cl    18,00
szczepy: saperavi, rkatsiteli
sugestie kulinarne: pierogi z mięsem, dania mączne, drób, białe mięsa 
smażone, wędliny, tatar, carpaccio

Sapatio Sachino white półwytrawne 75cl    70,00
Kakheti - Gruzja 15cl    18,00
szczep rkatsiteli
sugestie kulinarne: golonka, sosy pomidorowe, dania mączne, drób, 
smażone białe mięsa, pierogi 

Corte Solea Chardonnay white półsłodkie 75cl    65,00
I.G.T. Terre Siciliane - Włochy 15cl    17,00
szczep chardonnay
sugestie kulinarne: szarlotka, lody waniliowe, białe desery, beza, 
sałatki z owocami

Via Rosale Merlot | Cabernet red półsłodkie 75cl    65,00
I.G.T. Veneto - Włochy  15cl    17,00
szczepy: merlot, cabernet sauvignon
sugestie kulinarne: desery czekoladowe, lody



wina domu
h o u s e  w i n e

Chapeau Claque Merlot 75cl    70,00
IGP Pay d’Oc - Francja 15cl    18,00
szczep merlot
sugestie kulinarne: wędliny, pasty w sosach mięsnych, czerwone mięsa 
duszone i smażone, półtwarde sery żółte 

Chapeau Claque Sauvignon Blanc 75cl    70,00
IGP Pay - d’OcFrancja 15cl    18,00
szczep sauvignon blanc
sugestie kulinarne: sery, białe mięsa, drób, sałatki, przekąski 
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