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EDNA VALLEY PINOT NOIR  75 cl 100,- 
Central Coast, Kalifornia, Edna Valley Vineyard - USA  
Wytrawne wino z Kalifornii produkowane ze szczepu Pinot Noir. Na bukiet składają 
się nuty róży i czereśni, które prowadzą do smaków świeżo upieczonego ciasta z 
jeżynami. W smaku bogate, jedwabiste o długotrwałym zakończeniu. Wino pasuje 
do różnych potraw, jak pieczony kurczak, łosoś i makaron. 
Dry California wine produced from Pinot Noir. The bouquet consists of notes of rose and cherries, which 
lead to the flavors of freshly baked cake with blackberries. Rich, silky flavor with long-lasting finish. The 
wine suits various dishes like baked chicken, salmon and pasta. 
 
 
 

QUINTA LAS CABRAS CABERNET SAUVIGNON-MERLOT  75 cl 50,- 
Rapel Valley, Vina La Rosa – Chile 15 cl  10,- 
Subtelne czerwone wino wytrawne z Chile zachwycające aromatami jagód, czere-
śni i porzeczek okraszonych niuansem miętowym. W ustach miękkie, krągłe, o przy-
jemnie owocowym smaku. Podawać do czerwonych mięs, makaronów, gulaszy.  
Delicate dry red wine from Chile, delighting with the aromas of berries, cherries and currants and light 
hints of mint. In the mouth, soft, round, with a pleasantly fruity taste. Serve with red meats, pasta, goulash, 
cheeses. 
 
 

 

 

W I N A  D E S E R O W E  
D E S S E R T  W I N E S  

CONDE DE VALENCIA  75 cl  45,- 
DO Valencia, Bodega La Viña – Hiszpania 15 cl  9,- 
Bladożółta barwa z zielonkawymi refleksami. Owocowy aromat przywołuje na myśl 
egzotyczne owoce oraz kwiaty. Świeże i eleganckie w ustach. Przyjemnie słodkie. 
Podawać do owoców lub jako digestif. 
A pale yellow color with green highlights. The fruity aroma evokes exotic fruits and flowers. Fresh and 
elegant in the mouth. Pleasantly sweet. Serve with fruit or as a digestif. 
 

 

 

GEORGIAN VALLEYS ALAZANI VALLEY 75 cl  55,- 
Kachetia, Tbilvino - Gruzja  15 cl  11,- 
Półsłodkie wino produkowane z winogron Saperavi i Rkatsiteli, pochodzi z doliny 
rzeki Alazani. Charakteryzuje się głęboko wiśniową barwą i niezwykle delikatnym 
aromatem konfitury z czerwonych owoców. W ustach wyczuwalny aksamitny, lekko 
słodki, owocowy posmak w połączeniu z przyjemną kwasowością oraz nutą przy-
praw. Dobre do lekkich dań, sałatek, a także do deserów, ciast i czekolady. 
Semi-sweet wine made from grapes Saperavi and Rkatsiteli, from the river valley Alazani. It is character-
ized by a deep cherry color and a very delicate aroma of red fruit jam. In the mouth felt velvety, slightly 
sweet, fruity taste, combined with a pleasant acidity and a hint of spice. Good for light meals, salads, 
and desserts, cakes and chocolate. 
 

 

 

 

W I N O  R Ó Ż O W E  
R O S E  W I N E  

CHATEAU VARTELY MALBEC & SYRAH  75 cl 50,- 
Vin Roz Bugeac, Château Vartely - Mołdawia  15 cl  10,- 
Półwytrawne, różowe wino o przyjemnych aromatach świeżych czerwonych owo-
ców wzbogaconych o delikatne nuty kwiatowe. W ustach dobrze zbudowane, rześ-
kie, o smaku będącym kontynuacją owocowych aromatów. Podawać do lekkich 
sałatek, serów, grillowanej ryby, białego mięsa lub samo w ciepły dzień. 
Semi-dry, pink wine with pleasant aromas of fresh red fruits enriched with delicate floral notes. In the 
mouth well-built, brisk, with a taste of fruit flavors continuation. Serve light salads, cheeses, grilled fish, 
white meat or just for a warm day. 

S Z A M P A N Y  &  
W I N A  M U S U J A C E  

C H A M P A G N E S  &  M O U S S E U X  W I N E S  

ROYALE RESERVE  biały 75 cl  320,- 
Champagne Brut, Philipponnat- Francja 
To cuvee to klasyczna kompozycja szczepów Pinot Noir (40-50%), Chardonnay (30-
35%) i Pinot Meunier (15-25%). Wino o złotym, intensywnym jak na młode wino kolo-
rze, z drobnymi bąbelkami. W nosie wyczuwalne kwiaty winorośli i drzewa limonko-
wego oraz odrobina miodu. W smaku pełne, przypominające owoce, czerwoną 
porzeczkę, maliny, odrobinę nut biszkoptowych oraz aromatu świeżo pieczonego 
pieczywa. Najlepsze jako aperitif przed dobrym posiłkiem, nadaje się do ciasta fran-
cuskiego, zakąsek i wieprzowiny, owoców morza, grillowanej lub przyrządzonej na 
parze ryby, pieczonego drobiu i białych mięs.  
This cuvee is a classic composition Pinot Noir (40-50%), Chardonnay (30-35%) and Pinot Meunier (15-25%). 
Wine of gold, intense as young wine color with fine bubbles. In the nose felt flowers vines and trees limon-
kowego and a bit of honey. The taste is full, reminiscent of fruits, red currants, raspberries and a little spon-
ge notes and aroma of freshly baked bread. Best as an aperitif before a good meal, suitable for pastry, 
delicacies and pork, seafood, grilled or cooked steamed fish, roast poultry and white meats. 
 
 
 
 

GRAN CUVEE RESERVA  białe  75 cl  95,- 
Cava Brut, Methode Traditionelle, Mont Marcal - Hiszpania 
Świetlisty, blado słomkowy kolor oraz trwałe bąbelki. Przyjemny aromat owocowy z 
nutami jabłek, gruszek, cytryn oraz ananasa. Przyjemne, świeże, dobrze zrównowa-
żone o lekkiej kwasowości i wytrawnym smaku. Doskonałe jako aperitif oraz do prze-
kąsek i lekkich dań mięsnych. 
A pale straw yellow colour. Fine bubbles well integrated in the wine. Primary varietal aromas (apple, ci-
trus fruit, almond blossom) overlain with aromas from aging, such as honey, toasted bread, etc. Fine bub-
bles and balanced acidity on the palate. It makes an ideal aperitif or accompaniment to tapas. Its diffe-
rent dosages make it especially versatile. 
 
 
 
 

PROSECCO CASA DEFRA     białe 75 cl 70,- 

DOC Veneto, Cielo e Terra - Włochy 20 cl 35,- 
Najmodniejsze wino z bąbelkami na stołach europejskich tzw. lekkie, łatwe i przy-
jemne, niezważające na wiek, płeć i pochodzenie. Cudownie pieniste, delikatne, 
wytrawne wino musujące o błyszczącej słomkowej barwie, roztaczające aromaty 
dojrzałych owoców (gruszki i jabłka). Na podniebieniu świeże i delikatne. Finisz ku-
szący i roziskrzony. Doskonałe jako aperitif i lekkich przekąsek z ryb i drobiu. 
The most fashionable wine with bubbles on European tables. light, easy and pleasant, regardless of age, 
gender and origin. Wonderfully foamy, delicate sparkling wine with a shiny straw color, with aromas of 
ripe fruit (pears and apples). Fresh and delicate on the palate. Tempting and sparkling finish. Perfect as 
an aperitif and light snacks from fish and poultry. 
 
 
 
 

CAVA PALAU SEMI SECO          białe  75 cl  50,- 
DO Cava, Mont Marçal - Hiszpania 
Klasyczna Cava Semi Seco, czyli białe półwytrawne wino musujące produkowane 
tradycyjną, szampańską metodą podwójnej fermentacji. Wino o bladożółtym kolo-
rze i delikatnych bąbelkach. Aromaty przywołują świeże owoce z nutami drożdży i 
chleba. W ustach przyjemne, świeże, lekko słodkie, eleganckie. Doskonałe do sor-
betów, lodów, ciastek lub jako aperitif. 
Classic Cava Semi Seco, which is semi-dry white sparkling wine produced traditional champagne 
method of double fermentation. The wine has a pale color and delicate bubbles. The aromas 
evoke fresh fruit with hints of yeast and bread. In the mouth a pleasant, fresh, slightly sweet, ele-
gant. Perfect for sorbets, ice cream, cookies or as an aperitif. 
 

 
 



 
 

TERRANO GAGLIOPPO 75 cl 75,- 
IGP Calabria, Spadafora - Włochy 
Wytrawne wino o intensywnej rubinowej czerwieni z fioletowymi refleksami. Intensyw-
ny i trwały aromat dojrzałych czerwonych owoców z nutą jeżyn i porzeczek. W sma-
ku jest świeże, owocowo przyjemne, z miękkimi taninami i odpowiedniej kwasowo-
ści. Wino dobrze komponuje się z potrawami takimi jak czerwone mięso w sosach, 
kotlety wieprzowe z grilla lub po prostu jako aperitif. Wino dla smakoszy. 
A dry wine with intense ruby red with purple highlights. Intense and persistent aroma of ripe red fruits with 
a hint of blackberries and currants. The taste is fresh, fruity pleasant, with soft tannins and appropriate 
acidity. The wine goes well with dishes such as red meat in sauces, grilled pork chops or simply as an 
aperitif. Gourmet wine. 
 

 

 

ORBIEL & FRERES GRENACHE SYRAH 75 cl 50,- 
Vin de Pay’s d’Oc, Languedoc-Roussillon, Orbiel & Freres - Francja  15 cl  10,- 
W nosie na pierwszym planie śliwki i dojrzałe owoce leśne. Ponadto znajdziemy tu 
nuty kwiatowe, głównie fiołków, a także bogatych konfitur z czerwonych owoców i 
przypraw. Jest to wielowymiarowe, krągłe i wytrawne wino. W posmaku czarne po-
rzeczki oraz utrzymujące się smaki morwy, jeżyn oraz dojrzałe taniny. Można się nim 
delektować z szeroką gamą dań mięsnych i serów lub pić solo. 
In the nose in the foreground plums and ripe forest fruit. In addition, we will find here floral notes, mainly 
violets, as well as rich red fruit jam and spices. It is a multidimensional, round and dry wine. The aftertaste 
of black currants and persistent flavors of mulberry, blackberry and ripe tannins. It can be enjoyed with a 
wide range of meat and cheese dishes or drink solo. 
 

 

 

GEORGIAN VALLEYS SAPERAVI 75 cl 70,- 
Kachetia, Tbilvino - Gruzja 15 cl  14,- 
Prawdziwe gruzińskie saperavi. Wytrawne wino o intensywnie czerwonej barwie. W 
nosie zapachy charakterystyczne dla odmiany aromaty świeżych owoców wiśni, 
morwy, w połączeniu z nutami kawy, czekolady oraz dębowych niuansów. W 
ustach pełny, owocowy smak oraz waniliowo-korzenne wykończenie. Podawać do 
smażonych i grillowanych mięs, pieczonego kurczaka, gulaszy wołowych. 
True Georgian Saperavi. Wine of intense red color. In the nose, aromas characteristic of the variety are 
aromas of fresh cherry, mulberry, and coffee, chocolate and oak notes. The mouth is full, fruity and vanil-
la-spicy finish. Serve with fried and grilled meats, roast chicken, beef stew. 
 

 

 

IQUE MALBEC 75 cl 70,- 
Mendoza, Valle de Uco, Bodega Enrique Foster - Argentyna 15 cl  14,- 
Lekkie, wytrawne, świeże wino o wyraźnie owocowym charakterze. Intensywny nos 
roztacza aromaty czerwonych owoców wzbogacone o nuty białego pieprzu. W 
ustach dobrze zbudowane, subtelnie taniczne, o przyjemnie długim posmaku. Ide-
alne do czerwonych mięs (wołowina, kaczka) z warzywami, sosów na bazie owo-
ców leśnych, serów oraz czekoladowych deserów.  
Light,  dry, fresh wine with a clearly fruity character. The intense nose has aromas of red fruit enriched 
with notes of white pepper. Well structured, subtly tannic in mouth, with a pleasantly long aftertaste. Per-
fect for red meats (beef, duck), sauces based on forest fruits, cheese and chocolate desserts. 
 
 
 

LOUIS M. MARTINI CABERNET SAUVIGNON 75 cl 125,- 
Napa Valley, Kalifornia, Louis M. Martini - USA  
Wytrawne wino zrobione ze szczepu Cabernet Sauvignon, w regionie Napa Valley. 
Głęboki bordowy kolor. Aromaty ciemnych owoców w tym wiśni i porzeczki z nuta-
mi suszonych ziół, dymu z cedru i tostów. Bogate z długim zakończeniem. Zbalanso-
wane, złożone, intensywne i typowe dla region. Idealnie sprawdzi się jako kompan 
ciężkich i aromatycznych dań mięsnych i serów.   
A dry wine made from the Cabernet Sauvignon strain in the Napa Valley region. Deep burgundy color. 
Aromas of dark fruit including cherries and currants with notes of dried herbs, cedar smoke and toasts. 
Rich with a long ending. Balanced, complex, intense and typical for the region. Ideally suited as a com-
panion of heavy and aromatic meat dishes and cheeses.. 
 
 

W I N A  C I E K A W E  . . .  
I N T E R E S T I N G  W I N E S . . .  

YARDEN GEWÜRZTRAMINER       białe 75 cl 115,- 
Wzgórza Golan, Golan Heights Winery - Izrael 
Jasnozłote, półwytrawne wino koszerne uwodzące bukietem złożonym z nut kwiato-
wych, owoców cytrusowych, liczi, zielonych gruszek i jabłek z nutami egzotycznych 
przypraw. W ustach lekkie i świeże, przyjemnie kwasowe, o czystym owocowym po-
smaku. Podawać do kurczaka po tajsku, potraw z curry, aromatycznych warzyw lub 
wędlin, doskonałe na aperitif i do sałatek owocowych. 
Light golden, semi-dry kosher wine seduces with a bouquet of floral notes, citrus fruits, lychee, green pears 
and apples with notes of exotic spices. In the mouth light and fresh, pleasant acidic, with a pure fruit flavor. 
Serve with Thai chicken, curry dishes, aromatic vegetables or cold meats, excellent for aperitif and fruit 
salads. 
  * INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION - SILVER MEDAL  
  * WINE SPECTATOR - 90/100 
 

 

SAINT CLAIR VICAR’S CHOICE PINOT NOIR czerwone 75 cl 115,- 
Marlborough, Saint Clair Estate – Nowa Zelandia 
Ciemnorubinowe, pełne świeżego owocu (wiśnie, truskawki, maliny) czerwone wino 
wytrawne z delikatnymi nutami ziół, przypraw i świeżych ziaren kawy. W ustach wyczu-
walne owocowe smaki (wiśnia, żurawina) łączą się z tonami przypraw i świeżej, czar-
nej kawy. Lekka pikantność, świetna kwasowość, jedwabiście miękkie taniny z dłu-
gim, eleganckim posmakiem uzupełniają ten wspaniały obraz. Wino podawać do 
czerwonego mięsa, makaronów z sosami pomidorowymi/grzybowymi, smażonej ryby. 
Wino leżakowało przez 8 miesięcy w beczkach z francuskiego i amerykańskiego dębu.  
Cranberry, full of fresh fruit (cherries, strawberries, raspberries) red dry wine with delicate notes of herbs, 
spices and fresh coffee beans. Fruity flavors (cherry, cranberry) combine with the tones of spices and fresh 
black coffee. Light spice, great acidity, silky soft tannins with long, elegant aftertaste complement this won-
derful picture. The wine is served to red meat, pasta with tomato sauce and mushrooms, fried fish. 
  * DECANTER WORLD WINE AWARDS - BRONZE MEDAL 
  * WINE & SPIRITS MAGAZINE - 91/100 
 

 

TINTO PESQUERA CRIANZA czerwone 75 cl 145,- 
DO Ribera del Duero, Tinto Pesquera – Hiszpania 
Świetnie zrównoważone hiszpańskie wino wytrawne od Alejandro Fernandeza, jedne-
go z ojców założycieli wielkiej tradycji win z Ribery del Duero. Intensywny bukiet pełny 
aromatów dojrzałych, ciemnych owoców przemieszanych z nutami czarnej lukrecji, 
dymu oraz kokosa. W ustach bujne, z wyczuwalnymi kandyzowanymi owocami leśny-
mi, cynamonem, goździkami i pieprzem. Na finiszu jest długie, o gładkich taninach i 
zrównoważonej kwasowości. Podawać do grillowanego mięsa, pieczeni wołowej, 
gulaszy, dojrzewających serów. 
Wino leżakowało przez 18 miesięcy w beczkach z francuskiego i amerykańskiego dębu.  
A well balanced Spanish dry wine from Alejandro Fernandez, one of the founding fathers of the great wine 
tradition of Ribery del Duero. Intense bouquet full of aromas of ripe, dark fruit mixed with notes of black 
licorice, smoke and coconut. Lush in the mouth, with noticeable candied forest fruits, cinnamon, cloves 
and pepper. At the finish it is long, with smooth tannins and balanced acidity. Serve with grilled meat, roast 
beef, goulash, and ripening cheeses. 
  * WINE SPECTATOR - 90/100 
  * WINE & SPIRITS MAGAZINE - 93/100 
 

 

CHATEAU DE LA COUR GRAND CRU czerwone  75 cl  210,- 
AOC Saint-Émilion Grand Cru, Vignobles Delacour – Francja 
Czerwone francuskie wino wytrawne roztaczające świeże aromaty dojrzałych czer-
wonych owoców wzbogacone o niuanse dębowe. W ustach pełne i owocowe,  
o dobrze zrównoważonej, mocnej strukturze i długim, okraszonym nutą drzewną, po-
smaku. Sugestie kulinarne: pieczeń wołowa i jagnięca, gulasze, dojrzewające sery. 
Wino starzone przez 12 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego  
Red French dry wine with fresh aromas of ripe red fruits enriched with oak nuances. Full and fruity in mouth, 
with a well balanced, strong structure and a long, woody touch, aftertaste. Culinary suggestions: roast 
beef and lamb, stews, ripening cheeses. 
  * DECANTER WORLD WINE AWARDS - BRONZE MEDAL 
  * CONCOURS GENERAL AGRICOLE PARIS - SILVER MEDAL 



W I N A  B I A Ł E  
W H I T E  W I N E S  

MARIETA ALBARINO 75 cl 70,- 
DO Rias Baixas, Bodegas Martin Codax - Hiszpania  15 cl  15,- 
Eleganckie, półwytrawne wino o jasnożółtej barwie z zielonymi refleksami. Aromatycznie 
atrakcyjne z tropikalnymi zapachami owocowymi i akcentem kwiatów oraz ziół (koper wło-
ski, bukszpan). W ustach świeże, z owocowym posmakiem, który zachęca nas do degustacji 
wina. Idealne jako aperitif lub ryb, nawet egzotycznych sosów. 
Elegant, semi dry wine with a light yellow color with green hues. Aromatic attractive with tropical fruit 
aromas and a touch of flowers and herbs (fennel, boxwood). In the mouth fresh, fruity aftertaste, which 
invites us to a wine tasting. Ideal as an aperitif or in the company of fish, even with exotic sauces. 
  * WEGAN FRIENDLY WINE 
 

 

 

GEORGIAN VALLEYS TSINANDALI 75 cl 60,- 
Kachetia, Tbilvino - Gruzja  15 cl  12,- 
Bogate i odświeżające białe gruzińskie wino wytrawne. W nosie świeże winogrona, 
owoce pigwy oraz nuty cytrusowo-kwiatowe. W ustach delikatne dotknięcie wanilii. 
Goryczkowy, ziemisty posmak. Podawać do: sałatek, grillowanych warzyw, kurcza-
ka w cytrynowych sosach, gotowanych ryb.  
Rkatsiteli, Mtsvane 
Complex and refreshing white Georgian dry wine. Fresh grapes on the nose together with quince and 
some citrus and floral hints. A subtle touch of wanilla on the palate. Bitter, earthy ending. 
 

 

 

 

CLASSIC RIESLING  75 cl 65,- 
Nadrenia-Palatynat, Weingut Anselmann - Niemcy 15 cl  13,- 
Świeży, delikatnie wytrawny riesling o przepięknej połyskującej jasnymi brylantami 
barwie. Zapach zdecydowanie owocowy, świeży, przypomina o nadchodzącym 
lub minionym lecie nutami moreli, brzoskwiń oraz owoców cytrusowych. Smak po-
dobnie - bardzo świeży i orzeźwiający, elegancki i owocowy. Idealna harmonia al-
koholu, owocowej kwasowość i bardzo subtelnej słodyczy. Pasuje do potraw z ryb, 
cielęciny, drobiu w sosach, warzyw i jest to miły dodatek do sałatek i przystawek. 
Fresh, delicately dry Riesling with a beautiful shimmering with bright diamonds. The aroma is definitely 
fruity, fresh and reminds of the upcoming or last summer with notes of apricot, peach and citrus fruit. 
Taste similarly - very fresh and refreshing, elegant and fruity. Perfect harmony of alcohol, fruity acidity and 
very subtle sweetness. Fits fish dishes, veal, poultry in sauces, vegetables and is a nice addition to salads 
and appetizers or as an aperitif. 
 

 

 

 

VILLA BRICI SIVI PINOT GRIGIO  75 cl 60,-  
Primorska - Goriska Brda, Vinska Klet - Słowenia 15 cl  12,- 
Soczyste białe słoweńskie wino wytrawne o nosie pełnym aromatów dojrzałych gru-
szek, moreli i kwiatów akacji. W ustach gładkie, krągłe i miękkie, o czystym, rześkim 
posmaku. Podawać do: risotto z wiosennymi warzywami, ostre dania na bazie wa-
rzyw, królik, ryby i drób. 
Juicy, dry, white Slovenian wine with nose filled with aromas of ripe pears, apricots and blossoms of aca-
cia. In the mouth it is smooth, round and soft with clean, crispy aftertaste.       
  * WEGAN FRIENDLY WINE 
 

 

 

TERRE ALLEGRE TREBBIANO 75 cl  45,- 
IGT Veneto, Cielo e Terra - Włochy 15 cl  9,- 
Półwytrawne wino z regionu Veneto ze szczepu Trebbiano. Świeże i lekkie, o jasno-
słomkowej barwie. W zapachu delikatne i kwiatowe. W ustach owocowe, gładkie i 
miłe. Wino uniwersalne, dobre na każdą okazję. 
Semi-dry wine from the Veneto region of the Trebbiano strain. Fresh and light, with a light-brown color. 
Delicate and floral fragrance. Fruity, smooth and nice in the mouth. The wine is universal, good for any 
occasion. 
 

TUATARA BAY SAUVIGNON BLANC  75 cl  85,- 
Marlborough, Saint Clair – Nowa Zelandia 15 cl  16,- 
Pyszne wino z regionu Marlborough o jasno złotej barwie z zielonymi refleksami. Aro-
maty nasycone owocami tropikalnymi z dominacją czarnej porzeczki, marakui, ba-
zylii, liści pomidora. W ustach soczyste, delikatnie mineralne, świeże i orzeźwiające. 
Wytrawne. Polecane jako aperitif, do dań z owoców morza, w towarzystwie warzyw 
gotowanych i ryb, sałatek oraz kurczaka.  
Delicious golden Marlborough wine with light green color. Tropical fruits flavored with blackcurrant, mar-
acuja, basil, tomato leaves. In the mouth juicy, gently mineral, fresh and refreshing. Dry. Perfect Recom-
mended as aperitif, for seafood dishes, accompanied by cooked vegetables and fish, salads and chic-
ken. 
 

 

 

QUINTA LAS CABRAS CHARDONNAY 75 cl 50,- 
Rapel Valley, Vina La Rosa – Chile 15 cl  10,- 
Lekkie, białe wino wytrawne z Chile przepełnione aromatami owoców cytrusowych, 
brzoskwiń i ananasa. Usta również owocowe, miękkie i świeże, o przyjemnym, orzeź-
wiającym posmaku. Podawać do ryb, owoców morza, makaronów ze śmietanowy-
mi sosami, serów. 
Light white dry wine from Chile overflowing with aromas of citrus, peach and pineapple. Lips also fruity, 
soft and fresh, with a pleasant, refreshing aftertaste. Serve with fish, seafood, pasta with cream sauces, 
cheeses. 
  * WEGAN FRIENDLY WINE 
 

 

 

 

JUAN CARRAU SAUVIGNON BLANC DE RESERVA 75 cl  75,- 
Cerro Chapeu, Bodegas Carrau – Urugwaj 
Eleganckie, wytrawne wino o wyraźnych owocowych aromatach gujawy i grejpfru-
ta okraszonych nutą ziołową. W ustach rześkie, złożone, o przyjemnym posmaku. 
Podawać do sałatek, pikantnych dań z owoców morza, białych mięs w sosach 
słodko-kwaśnych.  
Starzone przez 6 miesięcy nad osadem („sur lie”) 
Elegant dry white wine from Uruguay with intense aromas of guava and grapefruit with herbal hints. In 
the mouth it is lively crisp, complex, with a pleasant aftertaste.   
 

 

 

 

W I N A  C Z E R W O N E  
R E D  W I N E S  

QUOTA 29 PRIMITIVO  75 cl  85,- 
IGT Salento, Cantine Menhir - Włochy 
Wytrawne wino z Apulii w południowych Włoszech wyprodukowane w 100% ze 
szczepu Primitivo. Wino wyróżnia się intensywnym, rubinowym kolorem z czerwonymi 
refleksami. Aromat bogaty o charakterystyczne zapachy dojrzałych wiśni, jeżyny i 
jagody. W ustach przyjemny smak, pełny, nasycony ciemną wiśnią, czarną porzecz-
ką z korzennym, trwałym finiszem. Doskonałe do czerwonych mięs, jagnięciny, bara-
niny, dań kuchni azjatyckiej, drobiu, wędlin. 
A dry wine from Puglia, southern Italy, produced in 100% from the primitivo strain. The wine is distinguished 
by an intense ruby color with red reflections. The aroma is rich with characteristic aromas of ripe cherries, 
blackberries and blueberries. In the mouth, a pleasant taste, full, saturated with dark cherry, black cur-

rant with a spicy, endless finish. Excellent for red meats, lambs, mutton, Asian dishes, poultry, cold meats.  
 

 

 

TERRE ALLEGRE SANGIOVESE  75 cl  45,- 
IGT Veneto, Cielo e Terra - Włochy 15 cl  9,- 
Czerwone wino półwytrawne z regionu Veneto ze szczepu Sangiovese. Delikatne 
owocowe (czereśnie, śliwki), bardzo przyjemne w smaku. Przystępne, finezyjne, o 
miękkich garbnikach i dojrzałym wykończeniu. Polecamy do białych i czerwonych 
mięs, makaronu, risotto, pizzy i serów. 
Red semi-dry wine from the Veneto region of the Sangiovese strain. Delicate fruit (cherries, plums), very 
pleasant in taste. Affordable, sophisticated, with soft tannins and mature finish. We recommend to the 
white and red meats, pasta, risotto, pizza and cheese. 


