Szampany i wina musujące
Champagne & sparkling wines
Marie Stuart

białe/white b 75 cl

300,-

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 winogron i marakui z lekkim, mineralnym wykończeniem. Aperitif, wszelkiego
rodzaju desery i owoce.
The elegant, well-balanced champagne makes for a delicious dry aperitif drink and offers
a wealth of aromas. With its dazzling golden colour and fine bubbles, its generous, fruity
taste reveals bold sunny notes such as Muscat grapes or passion fruit. Offering a light
mineral finale.

Prosecco

białe/white b 75 cl

90,-

DOC, Villa Delle Camelie, Botter - Italy

Jasny, słomkowy kolor z eleganckimi bąbelkami. Bukiet pełen aromatów miodu, kwiatów
oraz jabłek. W smaku delikatne, odpowiednio zbalansowane.
Bright straw color with fine bubbles. A bouquet full of aromas of honey, flowers and
apples. The taste is delicate and well-balanced.

Bach Extrisimo Brut Nature

białe/white b 75 cl

90,-

DO Cava – Metodo Tradicional, Masia Bach – Spain

Blado-słomkowy kolor oraz trwałe bąbelki. Przyjemny owocowy aromat z nutami jabłek,
gruszek, cytryn oraz ananasa. Świeże, dobrze zrównoważone o lekkiej kwasowości. Aperitif, przekąski, desery.
A pale straw yellow colour. Fine bubbles well integrated in the wine. Primary varietal
aromas (apple, citrus fruit, almond blossom) overlain with aromas from aging, such as
honey, toasted bread, etc. Fine bubbles and balanced acidity on the palate. It makes an ideal
aperitif or accompaniment to tapas.

Babylon's Peak Shiraz/Carignan

b

75 cl

150,-

South Africa, Babylon's Peak

Wino domowe

Wino dojrzewa w beczkach z francuskiego dębu przez 12 miesięcy. Połączenie smaków
czekolady i mokki. Następnie wyczuwalne nuty lukrecji, dojrzałych śliwek i przypraw.
Na podniebieniu wino jest miękkie, dobrze wyważone z długim wykończeniem. Sugestie:
czerwone mięsa.
The wine is aged in French oak barrels for 12 months. The combination of chocolate and
mocha flavors. Then noticeable notes of licorice, ripe plums and spices. On the palate the
wine is soft, well-balanced with a long finish. Suggestions: red meat.

Backwoods Zinfandel Reserve

b

75 cl

House wine
Białe / Czerwone

a
a

White / Red

c

15 cl
25 cl
1l

14,20,70,-

150,-

California, Mare Magnum

Ciemno-czerwone wino z fioletowym odcieniem. Aromat w hojnym stylu z nutami owoców leśnych, dębu, mięty i wanilii. W smaku bogactwo skoncentrowanych owoców czarnej
porzeczki, dojrzałych śliwek i świeżych malin. Subtelne taniny i delikatne wykończenie.
Czerwone mięsa, jagnięcina.
Dark-red wine with a violet notes. The aroma of the generous style with hints of berries,
oak, mint and vanilla. The taste of the wealth concentrated fruit of black currants, ripe
plums and fresh raspberries. Light tannins and gentle finish. Red meat, lamb.

Wina białe na kieliszki
White wines for the glass
Ampakama Viognier
San Juan, Casa Montes - Argentina

b
a

75 cl
15 cl

70,15,-

120,-

DOC, Luciano Arduini - Italy

Świeże wino, młode i owocowe, z zielonkawo żółtą barwą. Przepiękny zapach owoców
ropikalnych, jaśminu i fiołków. Wino o długim posmaku.

Urzeka rubinowym kolorem i zapachem młodych owoców. W smaku miękkie i delikatne.
Sugestie: przystawki, białe i czerwone mięsa.

Fresh wine, young and fruity, with a greenish yellow color. The beautiful scent of tropical
fruit, jasmine and violets. The wine with a long aftertaste.

Valpolicella Classico Monte Baldon

b

75 cl

Captivates ruby color and scent of the young fruit. The taste is soft and delicate. Suggestions: starters, white and red meat.

Canepa Classico Sauvignon Blanc
Land Made Pinot Noir

b

75 cl

280,-

New Zealand, Peter Yealands

Nuty czarnej wiśni, fiołków i przypraw dominują w nosie. W ustach jest pełne i uporządkowane. Elegancki smak słodkich, dojrzałych wiśni. Starzenie w beczkach z francuskiego
dębu nadało mu pikantne nuty.
Notes of black cherry, violets and spice dominate the nose. In the mouth it is full and tidy.
Elegant taste of sweet, ripe cherries. Aging in French oak barrels gave him spicy notes.

Wino różowe
75 cl

80,-

Pays d’Oc, La Baume - France

Różowy kolor z granatowymi refleksami. Intensywne aromaty malin, poziomek i fiołków.
Na podniebieniu bardzo świeże i dobrze wyważone.
Pink color with bluish tints. Intense aromas of raspberries, strawberries and violets.
On the palate very fresh and well balanced.

15 cl

70,15,-

Citrus fruit aromas perfume this pale yellow wine. Fresh and light, the pleasing acidity of
this Sauvignon Blanc helps the apple, pineapple and peach dashed finish. Rich fish
(salmon, tuna etc), shellfish, vegetarian

South Eastern Australia, Mare Magnum

b

75 cl

Wino przepełnione owocowym aromatem o jasnożółtej barwie. Świeże, delikatne, o przyjemnej kwasowości, z nutami jabłka, ananasa i brzoskwini. Ryby morskie, owoce morza,
dania wegetariańskie.

Cacadu Ridge Semillon/Chardonnay

Rose wine
La Grande Olivette Syrah Rose

Wine of Chile, Canepa – Chile

b
a

b
a

75 cl
15 cl

90,19,-

Świeże i owocowe aromaty z nutami kwiatów, pomarańczy i melona. Bogate w smaku,
niuanse owoców cytrusowych, melona i gruszki. Zrównoważone, pełne smaku z długim
finiszu. Sałatki, ryby, owoce morza, białe mięsa.
Fresh and fruity aromas with hints of flowers, orange and melon. Rich in flavor, nuances
of citrus, melon and pear. Well-balanced, full of flavor with a long finish. Salads, fish,
seafood, white meats.

Wina czerwone na kieliszki

Wina czerwone

Red wines for the glass

Red wines

Cacadu Ridge Cabernet Sauvignon/Petit Verdot
South Eastern Australia, Mare Magnum

b
a

75 cl
15 cl

90,19,-

Głęboka fioletowa barwa. Świeże i owocowe aromaty owoców leśnych, czarnej porzeczki
z nutą malin i śliwki. Posmak świeżych ziół. Czerwone mięsa.
The deep violet color. Fresh and fruity aromas of berries, black currants with a hint
of raspberry and plum. Flavor of fresh herbs. Red meat.

San Millan Reserva

b
a

DO Rioja - Spain

75 cl
15 cl

150,30,-

Rubinowy kolor z rdzawym odcieniem. Aromaty czerwonych owoców jagodowych z nutami przypraw i dębowej beczki. Dobrze wyważone o idealnej kwasowości z odpowiednią
ilością tanin. Czerwone mięsa, dziczyzna, wędliny, sery.
Ruby red with slight russet hues. Characteristic Tempranillo aromas of red berry fruit,
alongside hints of spice and toast from oak ageing. Well balanced with good integration
of acidity and tannins, followed by a rich, long finish. Ideal for enjoying with red meats,
such as venison or beef. Also, great with cured ham or cheese boards.

Wina białe
White wines
Gewurztraminer

b

75 cl

200,-

K of Kapadokia

b

75 cl

140,-

Cappadocia, Kocabag - Turkey

Piękny, ciemnoczerwony kolor. Delikatne egzotyczne zapachy: czekolady, śliwki i owoców
leśnych. Na podniebieniu pokazuje siłę, jedwabistość oraz charakter. W smaku niezwykle
trwałe, eleganckie z nutami ciemnych jagód. Całości dopełniają przyjemne i delikatne taniny. Pieczona jagnięcina, grillowane żeberka wieprzowe oraz dojrzewające sery.

The beautiful and dark red colour – coupled with fine exotic scent – plenty of chocolate,
plums and a hint of wild. On the palate it shows strength, juice, silkiness and above all
character. Clean with a wonderfully elegant dark berry fruit component, but especially in
the finish there is also a fine tannin structure that makes this wine unique again.

Legaris Roble

b

75 cl

150,-

DO Ribera del Duero, Legaris - Spain

Bogaty, aromatyczny bukiet. Dominujące nuty dojrzałych czarnych jagód z elementami
wanilii powstającymi na skutek starzenia w beczkach. W ustach maślane, wyważone
i okrągłe. Białe mięsa, makarony, przekąski, świeże sery.
A very deep purplish red with violet hues. A rich aromatic bouquet on the nose. Dominant
notes of ripe black berries – underlain with hints of vanilla from its aging in barrels. This
wine has a buttery, balanced and rounded mouthfeel. White meats, pastas, tapas and fresh
cheeses.

AC Alsace, Domaine Sainte Marguerite, Arthur Metz - France

Słomkowy kolor z żółtymi refleksami. Kwiatowe i pikantne aromaty. Na podniebieniu
miękkie, dobrze wyważone z długim finiszem. Sugestie: aperitif, sery, sushi, kuchnia
azjatycka.
Straw color with yellow hues. Floral and spicy aromas. Soft on the palate, well balanced
with a long finish. Aperitif, cheese, sushi, Asian cuisine.

Ribbonwood Sauvignon Blanc

b

75 cl

210,-

Marlborough – New Zealand

Bogate aromaty dojrzałych owoców tropikalnych, grejpfruta, marakui z nutą suszonego
tymianku. Dobrze zbalansowane lekko mineralne o odpowiedniej kwasowości. Ryby, skorupiaki, zimne przystawki.
Punchy, engaging nose reminiscent of grapefruit, dried thyme, ripe tropical fruit and currant. Classic passionfruit and pronounced grapefruit flavors, along with currant, capsicum and hints of mineral. Impressive weight and concentration on the palate with
a mouthwatering acidity that lengthens the finish nicely. Fish, shellfish, cold appetizer.

Panamera Chardonnay

b

75 cl

170,-

California, Rutherford Wine Company

Wyczuwalne aromaty limonki, gruszki i owoców zielonych. Na podniebieniu delikatna
nutka wanilii i dębu. Struktura wina bardzo bogata, krągła i zdecydowana w finiszu. Białe
mięsa w ziołach, grillowane ryby, sery.
Aromas of lemon, pear and apple, with hints of vanilla and cinnamon. Delicious flavours
of ripe pear, lemon and creamy butterscotch. The texture is rich and round, with a crisp
finish. This wine pairs beautifully with herb-baked chicken, grilled salmon, and a variety
of cheeses.

Panamera Cuvée California

b

75 cl

170,-

California, Rutherford Wine Company

Jasny rubinowy kolor. Aromat świeżych wiśni i malin z nutą anyżu, wanilii i czarnego
pieprzu. W ustach zrównoważone. Ma jedwabistą konsystencję z długo utrzymującymi się
taninami. Jagnięcina z grilla, pizza, pieczeń wołowa.
This wine has a bright ruby color with lush aromas of fresh cherries, anise, vanilla and
hints of black pepper. Well-balanced with rich flavours of cherry, strawberry and vanilla.
It has a silky texture, and finishes with lingering tannins. This wine is delicious with
a grilled lamb burger, flatbread pizza or beef pot roast.

Tenuta di Castiglioni

b

75 cl

260,-

IGT Toscana, Marchesi de' Frescobaldi - Italy

Wspaniały purpurowo- czerwony kolor z fioletowymi refleksami. Intensywne aromaty
czerwonych owoców: poziomki i porzeczki, w tle ostre nuty anyżu i cynamonu z subtelnymi akcentami kakao. W ustach długie, o doskonałej strukturze z zaznaczoną kwasowością;
gęste, dobrze zintegrowane taniny. Zakończenie przyjemne z akcentem owocowym.
Dziczyzna, wołowina, wieprzowina oraz ostre sery.
Tenuta Frescobaldi di Castiglioni boasts a splendid purple-red, with violet highlights. The
nose lays out intense aromas of bright red fruit, such as wild strawberry and redcurrant,
followed by lovely, pungent notes of anise and cinnamon plus subtle hints of cocoa. In the
mouth, a lengthy, slow-paced progression is accompanied by superb structure, an emphatic
acidity, and dense, well-integrated tannins. The finish is nicely fruit-laden. Ideal with venison, beef, pork and with full-flavoured cheeses

