
  



 PROSECCO  I  SZAMPAN 
 
 100ml     750ml 
 

Prosecco Frizzante  białe a 17,- b 91,- 
Vigna Verde 
DOC, Italy 
 

Delikatne półmusujące wino o jasnożółtej barwie z zielonkawymi 
odcieniami. W zapachu świeże i lekko aromatyczne. W smaku 
orzeźwiające i owocowe o typowych nutach zielonego jabłka.  
Idealnie pasuje do małych przekąsek, przystawek i pizzy. 
 

Marie Stuart  białe   b 240,- 
AC Champagne, France 
 

Elegancki i wyważony szampan, pełen delikatnie tętniących  
życiem bąbelków z długo utrzymującą się pianką. Jego bogaty 
owocowy smak przepełniają słoneczne nuty muskatowych wino-
gron i marakui z lekkim, mineralnym wykończeniem. Aperitif, 
wszelkiego rodzaju desery i owoce. 
 
 

WINA DOMOWE / KIELISZKI 
 
 150ml     750ml 
 

Contenda  białe a 17,- b 75,- 
Chardonnay 
Vino de la Tierra de Castilla, by Felix Solis – Spain 
 

Bladożółty kolor ze złotymi refleksami. Intensywne aromaty jabł-
ka, brzoskwini, kopru i owoców tropikalnych. Delikatne w smaku. 
Świeży i słodki finisz. Drób, owoce morza, sery. 
 
 

Contenda  czerwone a 17,- b 75,- 
Cabernet Sauvignon 
Vino de la Tierra de Castilla, by Felix Solis – Spain 
 

Głęboki czerwony kolor. Aromaty ciemnych czerwonych owoców 
z nutą zielonego pieprzu. Eleganckie i dobrze zbudowane wino  
z łagodnymi taninami i długim zbalansowanym finiszem.  
Wieprzowina, grillowane warzywa, dania z ryżem. 
 
 

Penasol White  białe a 17,- b 75,- 
Medium-Sweet 
Vino de la Tierra de Castilla, Spain 
 

Jasnożółty kolor. W smaku bardzo przyjemne wyraźnie słodkie  
z lekką kwasowością. Ryby, sałatki, desery. 
 
 

Penasol Tinto  czerwone a 17,- b 75,- 
Medium-Sweet 
Vino de la Tierra de Castilla, Spain 
 

Aromaty czerwonych i czarnych owoców z nutą lukrecji. Na pod-
niebieniu skoncentrowane i pełne. Idealne do ryżu, makaronu, 
duszonego mięsa. 

 
 

 
WINA CZERWONE 

 
      750ml 
 

Borgo dei Trulli Primitivo   b 98,- 
Puglia, Italy 
 

Intensywny rubinowy kolor. Zapach odkrywa przed nami aromaty 
czarnych wiśni, suszonych śliwek, przypraw i białego pieprzu. Usta 
są pełne, aksamitne i eleganckie, z miękkimi, ale mocnymi tanina-
mi oraz długim, utrzymującym się wykończeniem.  
 
 
 
 

Chianti Leccioni   b 115,- 
DOCG Chianti, Marchesi de' Frescobaldi - Italy 
 

Piękny rubinowy kolor z fioletowymi akcentami. Aromaty granatu, 
czarnej porzeczki i wiśni. W smaku bogate taniny typowe dla 
szczepu Sangiovese. Wędliny, grillowane czerwone mięsa. 
 
 
 
 

Montefrio Tempranillo   b 75,- 
DO La Mancha, Felix Solis - Spain 
 

Aromaty czerwonych jagód, bogate w smaku z nutą pieprzu, przy-
praw i mokki. Ciepłe i zrównoważone z przyjemnym długim fini-
szem. 
 
 
 
 

Pampas Malbec   b 89,- 
Mendoza - Argentina 
 

Głęboki, ciemny rubinowy kolor z fioletowymi refleksami. W zapa-
chu delikatne aromaty owoców leśnych i wiśniowej marmolady. 
W ustach aksamitna tanina. 
 
 
 

Chateau La Pierriere   b 127,- 
AC Castillon-Cotes De Bordeaux, Kressmann – France  
 

Skoncentrowany rubinowy kolor. Przyjemny bukiet czerwonych 
owoców. Smak mocno dojrzałych owoców, przechodzi w jedwabi-
ste dobrze zintegrowane taniny. Swym charakterem jest podobne 
do win z regionu Saint-Emilion. Czerwone mięsa (w szczególności 
wołowina), sery. 
 

 
 

 

 
WINA BIAŁE 

 
      750ml 
 

Floralba Pinot Grigio   b 85,- 
IGP Terre Siciliane , The Wine People- Italy 
 

Wyprodukowane z winogron uprawianych na słonecznej Sycylii 
Pinot Grigio o słomkowo żółtym kolorze. Intensywny bukiet owo-
ców cytrusowych i tropikalnych, którym towarzyszą delikatne od-
cienie miodu. W ustach dobrze zrównoważone, obfite i odświeża-
jące dzięki nutom zielonego jabłka. Jest świetne samo w sobie, ale 
równie doskonałe do egzotycznych potraw. 
 

Nuviana Chardonnay   b 75,- 
Velle del Cinca – Spain 
 

Słomkowy kolor ze złotą iskrą. Intensywne owocowe aromaty  
z nutami brzoskwiń. W palecie dobrze zbudowane o wyraźnym 
charakterze owoców egzotycznych. Młode, świeże, dobrze wywa-
żone. Ryby, owoce morza, lekkie warzywa, przekąski.  
 
 

Mas Andes Sauvignon Blanc   b 76,- 
Valle Central - Chile 
 

Odzwierciedla kombinację najwyższych standardów firmy Baron 
Philippe de Rothschild oraz unikalnego chilijskiego klimatu i ziemi. 
Świeże i aromatyczne, z dominującymi nutami owoców cytruso-
wych i ziół. Jest gotowe do picia, nie wymaga dłuższego dojrzewa-
nia w butelce. 
 
 

Gran Mar Chardonnay/Torrontes   b 89,- 
Mendoza - Argentina 
 

Jasnożółty kolor ze złotymi odcieniami. Tło kwiatowe, które łączy 
się z aromatami miodu i cytryny. Słodkie, świeże i przyjemne  
wykończenie. 
 
 

Borgo Magredo Traminer   b 126,- 
DOC Friuli Grave, Borgo Magredo - Italy 
 

Wyśmienite wino z bardzo dobrej włoskiej apelacji Grave. Niezwy-
kle aromatyczne, dojrzewające w stalowych kadziach ok. 4 miesię-
cy. Intensywne aromaty dzikiej róży i egzotycznych owoców cytru-
sowych. Wyczuwalne nuty pieprzu i kolendry. Białe mięsa, owoce 
morza, sałatki. 
 
 

Chablis Le Classique   b 145,- 
AC Chablis, Pascal Bouchard– France 
 

Aromat nasycony nutami miodu i świeżych grzybów, delikatny 
zapach runa leśnego i minerałów. W ustach wyraźnie wyczuwalny 
świeży i mineralny charakter typowy dla win Chablis. 
 
 

http://www.borgomagredo.it/

