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Marquez de Widok  Vino de Espana – Hiszpania / Spain

półwytrawne / semi-dry

Bukiet z orzeźwiającymi nutami jabłka, gruszki oraz melona. Lekkie, przyjemnie świeże białe, 

półwytrawne wino.

Bouquet with refreshing notes of apple, pear and melon. Light, pleasantly fresh, semi-dry wine.

Wino Domu          House Wine

Marquez de Widok  Vino de Espana – Hiszpania / Spain

półwytrawne / semi-dry

Głęboko rubinowa barwa. Nos z owocami przywołującymi wspomnienie gorącego hiszpań-

skiego lata. Wino eleganckie, dobrze zbudowane.

Deep ruby color. Fruity nose bringing back the memories of the hot Spanish summer. Elegant 

wine, well structured. 

Pomegrigio Pomegranate  Hiszpania / Spain

słodkie / sweet

Unikalne połączenie hiszpańskiego wina gronowego wyprodukowanego z najlepszych gron 

szczepu Tempranillo z wysublimowanymi walorami owocu granatu. Doskonałe jako aperitif. 

Idealnie Pasuje do ciast i deserów. Szczep: Tempranillo

A unique combination of Spanish wine made from the finest grapes of the Tempranillo strain 

with its high-quality pomegranate fruit. Excellent as aperitif. Perfectly suited for cakes and 

desserts. Grape: Tempranillo

Wino Deserowe         Desert Wine

15 zł 150ml   65 zł 750ml

16 zł 150ml   70 zł 750ml

Wino Białe          White Wine

Neblina, Sauvignon Blanc Central Valley – Chille

wytrawne / dry

Zielonkawa barwa. Nos z aromatem owoców cytrusowych, grejpfruta i ziołami. W smaku od-

świeżające, dobrze wyważone, dające odczucie wina półwytrawnego. Polecane do ryb, owo- 

ców morza. Szczep: 85% Sauvignon Blanc, 15% inne

Greenish color. Nose with aroma of citrus fruits, grapefruit and herbs. Refreshing, well bala- 

ced, taste like semi-dry wine. Recommended for fish and seafood. Grape: 85% Sauvignon 

Blanc, 15% others

80 zł 750ml

Casa Lunardi, Pinot Grigio Delle Venezie I.G.T. – Włochy / Italy

wytrawne / dry

Wytrawne białe wino ze szczepu Pinot Grigio. Aromaty owoców tropikalnych takich jak mango, 

kiwi z kuszącymi nutami kwiatów. Umiarkowana kwasowość. Szczep: Pinot Grigio

Aromas of tropical fruits such as mango, kiwi fruit with tempting hints of flowers. Moderate 

acidity. Grape: Pinot Grigio

80 zł 750ml

Riesling Kabinett Rudolf Müller  Mosel, Pradikatswein – Niemcy / Germany

półwytrawne / semi-dry

Wino półwytrawne. Rudolf Müller Kabinett wyprodukowany jest z dojrzałych gron Riesling, 

rosnących w Dolinie Mozeli. Winogrona te pozostają dłużej na krzaku w porównaniu z innymi 

odmianami, zyskując nazwę „Kabinett". Wino oddaje aromaty dojrzałych jabłek, gruszek, 

brzoskwini oraz owoców cytrusowych. Szczep: Riesling

Semi dry wine. Rudolf Muller Kabinett is made from very matured grapes from Riesling which 

are growing in Mozel Valley. It has aromas of matured apples, pears, peaches and some citrus 

also. Grape: Riesling
90 zł 750ml

15 zł 150ml   65 zł 750ml

Wino Czerwone           Red Wine

Carmen Insigne, Cabernet Sauvignon  Central Valle D.0. – Chile
Wytrawne / dry

Wiśnie, jeżyny I śliwki mieszają się z delikatnymi niuansami przypraw. Znakomite wino, o dobrej 

strukturze i delikatnych taninach. Oddaje przyjemną równowagę owocowości i dębu wraz z dłu-

gim zakończeniem. Polecane do serów, steków, pieczeni, makaronów, zapiekanek i potrawek. 

Szczep Cabernet Sauvignon

Cherries, blackberries and plums mixed with a delicate nuances of spices. Excellent wine with 

good structure and delicate tannins. Gives a nice balance of fruits and oak with a long finish. 

Recommended for cheese, steaks, roasts, pasta, casseroles and stews. Grape: Cabernet 

Sauvignon

La Casada, Primitivo  Salento I.G.T. – Włochy / Italy

wytrawne / dry

Elegancka rubinowa barwa z fioletowymi refleksami. Intensywny, aromatyczny bukiet z paletą 

owoców typu ciemna wiśnia czy śliwka podanych w przetworzone formie (konfitura). W smaku 

przyjemne, ułożone, aksamitne. Znakomite do pieczeni, serów, zup. Szczep 100 % Primitivo

Elegant ruby color with violet reflections. Intense, aromatic bouquet of dark cherry or plum fruit 

processed form (jam). Taste pleasant, stacked, velvetly. Excellent for roots, cheeses, 

soups. Grape: Primitivo

80 zł 750ml

90 zł 750ml

Villa Maria Private Bin Sauvignon Blanc Organic  Hiszpania / Spain

wytrawne / dry

Wino wytrawne. Owoce do produkcji tego wina pochodzą z winnic rozmieszczonych w regionie 

Marlborough. Żywe Sauvignon Blanc wybucha owocową sałatką z dojrzałym agrestem, 

passiflorą, świeżą limonką i egzotycznymi aromatami ziół. Wzbudza ciekawość w ustach, 

intensywne i pełne, dające odświeżającą, czystą kwasowość. Szczep: Sauvignon Blanc

Dry wine. Sauvignon Blanc showcases everything fresh and vibrant about Marlborough. 

Initially, the classic aromas jump out of the glass, such as lemongrass, jalapeño peppers and 

fresh herbs. Intensive in the taste with fresh acidity. Grape: Sauvignon Blanc

140 zł 750ml

Carmen Insigne, Chardonnay  Central Valle D.0. – Chile

wytrawne / dry

Pełne życia  i wyraźne. Z nutami melona i minerałów. Z nosem przepełnionym owocami tro- 

pikalnymi, białą brzoskwinia oraz gruszką pozostającymi w równowadze z limonką i kremo-

wych orzechem laskowym. Znakomite połączenie dębu z owocami i minerałami wprowadza

w żywy i długi finisz. Szczep: Chardonnay

Full of life and clear. With notes melon and minerals. With a nose filled with tropical fruits,

a white peach and a pear balanced with lime and a creamy hazelnut. Excellent combination of 

oak with fruits and minerals gives lively and long finish. Grape: Chardonnay.

90 zł 750ml

Lagosta Vinho Verde D.O.C. – Portugalia / Portugal

półwytrawne / semi-dry

Lekko półwytrawne wino, o obniżonej zawartości alkoholu do 9%. W ustach rześkie, z wyjąt-

kowo długim zakończeniem. Polecane jako aperitif oraz do sałatek, owoców morza, ryb i bia- 

łego mięsa.Szczep: blend Loureiro, Trojadura

Slightly semi-dry wine, with a reduced amount of alcohol to 9%. Fresh taste with an except- 

ionally long ending. Recommended as an aperitif for salads, sea food, fish and white meat. 

Grape: blend Loureiro, Trojadura

80 zł 750ml

Casa Lunardi, Merlot  Delle Venezie I.G.T. – Włochy / Italy
wytrawne / dry

Świeże, owocowe wino z aromatem wiśni i delikatnym  tchnieniem fiołków. Wyprodukowane 

wyłącznie z gron o wysokiej zawartości cukru. Wyróżniająca się barwa oraz taniny to efekt 

zastosowania metody „Ganimede” w procesie winifikacji. W smaku krągłe, bardzo dobrze pa- 

suje do makaronów, serów, zup, dań mięsnych. Szczep: Merlot

It is a fresh, fruity varietal wine with a perfume of cherry and delicate notes of violet. Well 

rounded on the palate. Vilification takes place with the “Gainmede” system after a careful 

selection of grapes with high sugar content. It is recommended to pasta, cheese, soups and 

meat dishes. Grape: Merlot 70 zł 750ml

Conde de Aliente  D.O. La Mancha – Hiszpania / Spain

półsłodkie / semi-sweet

Wino półsłodkie. To aromatyczne białe półsłodkie wino zachwyca na podniebieniu nutami 

tropikalnych owoców, takich jak banany i ananasy. Niezwykle łagodne, czyste i wyraźne.

Szczep: Airen 

Semi-sweet wine. It is very aromatic white semi sweet wine delights by hints of tropical fruits 

such as bananas and pineapples. Very smooth and clear. Grape: Airen 

80 zł 750ml

Frizzante Casa Burti Flute  Prodotto – Włochy / Italy

półwytrawne / semi-dry

Wino półwytrawne. Dobrze zbalansowane, pełne energii wino musujące. Ujmujące kwiatowe 

aromaty z wyraźnym głogiem, soczystymi owocami cytrusowymi i zielonym jabłkiem. 

Szczep: Garganega / Pinot Grigio / Chardonnay 

Semi dry wine. Well balanced, full of energy sparkling wine. Very pleasant floral aromas with 

intense smell of hawthorn, juicy citrus and green apple. Grape: Garganega / Pinot Grigio / 

Chardonnay 

16zł 150ml   70 zł 750ml
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