wine
POLSKA . POLAND
CUVEE BLANC (SREBRNA GÓRA- KRAKÓW)
Rieslingowa, cytrusowa świeżość z nutami brzoskwini i moreli, oraz nuty kwiatowe. Jabłka, grusze ,owoce południowe: banan,
ananas, mango. Obfite, przyjazne i łagodne.
Riesling, citrus freshness with notes of peach and apricot, and floral notes. Apples, pears, southern fruit: banana, pineapple,
mango. Generous, friendly and gentle.
150,-

CUVEE ROUGE (SREBRNA GÓRA- KRAKÓW)
Lekkie czerwone owoce: maliny, truskawka, czereśnia. Owoce leśne: jeżyny, czarne jagody i wiśnia z pestką. Stosunkowo lekkie,
owocowe, dobrze zintegrowane, z delikatną pikantnością, nieco szorstkie.
Light red fruits: raspberries, strawberry, cherry. Forest fruits appear: blackberries, blueberries and cherry with pits. A relatively
light wine, fruit, well integrated, with delicate spices.
150,-

AUSTRIA . AUSTRIA
GRÜNER VELTLINER FEDERSPIEL TERASSEN (DOMÄNE WACHAU - WACHAU)
Jasny, żółto-słomkowy kolor, aromaty agrestu i dojrzałych żółtych jabłek, z nutami białego pieprzu. Średnio zbudowane, z
orzeźwiającą kwasowością, bardzo wyważone, z pikantnym zakończeniem.
Bright yellow-green in colour, distinctive aromas of yellow apple, white pepper, balanced with delicate herbal notes. Mediumbody crisp acidity, juicy fruits and white spice on the finish.
160,-

CHARDONNAY LÖSS (WEINGUT JOSEF FRITZ - NIEDERÖSTERREICH)
Kwiecisty, lekko egzotyczny aromat. Eleganckie, soczyste, pełne finezji i dojrzałych owoców egzotycznych.
Flowery, slightly exotic; the finesse on the palate . Balanced wine its strength, full of finesse and ripe exotic fruits.
165,-

RIESLING (WEINGUT HESS - WEINVIERTEL)
Jasna, promienna barwa. Pełen aromat żółtych owoców i moreli. Dobra struktura i wyważona kwasowość. Dojrzałe i soczyste.
Bright, radiant color. Full aroma of yellow fruits and apricots. Good structure and balanced acidity. Very ripe and juicy.
195,-

BIG JOHN WHITE (SCHEIBLHOFER - NEUSIEDLERSEE)
Kupaż owocowego Sauvignon Blanc i pełnego charakteru Chardonnay o przyjemnej lekkości, dają zachwycające wino z nutą
przypraw i dobrej kwasowości. Wyrafinowane wino z wielkim potencjałem.
Chardonnay grapes fermented in new oak barrels. The fruity Sauvignon Blanc adds a pleasant lightness to the fully ripe,
Chardonnay and supplements it with fine hints of spice and ripe acidity. Refined, fruity white wine with great potential.
205,-

wine
HEIDEBODEN SPÄTLESE – SEMI-SWEET (MÜNZENRIEDER - NEUSIEDLERSEE)
Kupaż Sauvignon Blanc, Sämling i Bouvier. Pełen aromatów owoców egzotycznych. Liczi, ananas, zintegrowana kwasowość.
Coupage of Sauvignon Blanc, Samling and Bouvier. Full of aromas of exotic fruits. Litchi, pineapple, well-integrated acidity.
150,-

ZWEIGELT HEIDEBODEN (LEITNER - BURGENLAND)
Rubinowa czerwień. Zapach wiśni, zioła, nieco słodkie, zauważalny akcent drewna. Miękkie i soczyste, delikatna kwasowość i
dobrze zintegrowane taniny. Umiarkowanie długie zakończenie ze słodkim echem.
Ruby red. Fragrance of cherry, herbs, somewhat sweet, a noticeable hint of wood. Soft and juicy, cool and elegant appeal, with
fine acidity and well integrated tannins. Moderately long finish with sweet echo.
160,-

BLAUFRÄNKISCH EISENBERG DAC (KOPFENSTEINER - BURGENLAND)
Rubinowa barwa, świeże śliwki i wiśnie. Dobra, delikatna struktura, aksamitne, z wyczuwalną nutą pieprzu i mineralności.
Ruby color, pleasant fresh plums and. Good and a delicate structure, velvety, noticeable hint of pepper and minerality.
185,-

BIG JOHN CUVEE RESERVE (SCHEIBLHOFER - NEUSIEDLERSEE)
Ciemna, rubinowa barwa z fioletowymi refleksami. Pełne aromatów czarnych jagód, suszonych ziół z delikatnym akcentem
kandyzowanej skórki pomarańczy. Bardzo soczyste, z dobrymi taninami Zakończenie długie z akcentem świeżych jeżyn.
Dark, ruby color with purple reflections. The full aromas of black berries, dried herbs with a delicate accent of candied orange
peel. Very juicy, with good tannins. Long finish with an accent of fresh blackberries.
255,-

FRANCJA . FRANCE
PETIT CHABLIS (J.MOREAU & FILS - AOC PETIT CHABLIS)
Blado złoty kolor ze srebrnymi refleksami. Kremowe, ekspresyjne o mineralnych aromatach i owocowych nutach. Rześkie, pełne.
Pale gold in colour tinged with silver. Creamy, expressive, mineral nose with fruity notes of lychee and lemon zest. Lively and full.
240,-

CÔTES DU RHÔNE BELLERUCHE AOC (M. CHAPOUTIER - COTES DU RHONE)
Granatowo-rubinowa barwa, pełny smak, aromat czerwonych owoców z dojrzałą wśnią. Delikatne taniny, korzenne zakończenie.
Dark blue and ruby color, full flavor, red fruit aroma with ripe cherry. Delicate tannins, spicy ending.
210,-

BOURGOGNE AOC (JOSEPH FAIVELEY - BOURGOGNE)
Głęboki rubinowy kolor, aromaty świeżych owoców. Przyjemne, dobrze zbudowane o utrzymującym się finiszu.
Deep dark ruby colour. Nice nose of fresh fruits. Pleasant on the palate and well-structured with a lasting finish.
240,-

wine
WŁOCHY . ITALY
NERO D’AVOLA (CRUDO - SICILY)
Świeży, owocowy smak z nutą przypraw, delikatną kwasowością oraz zintegrowanym dębowym charakterem.
Medium-bodied, fresh fruit flavour with hints of spices combined with soft acids and an integrated oak character.
140,-

CATARRATTO ZIBIBBO (CRUDO - SICILY)
Słomkowo żółty kolor z zielonymi refleksami. Intensywne owocowo-kwiatowe aromaty. Dojrzały ananasa, mango i limonka.
Fresh and fruity with balanced sweetness, hints of ripe tropical fruits, pineapple, mango, white flowers and lime.
140,-

PINOT GRIGIO IGT (TERRE FORTI - VENETO)
Jaśminowo-żółte w barwie, tradycyjne białe rześkie wino. Aromat pełen jabłek i gruszek oraz aromatycznej skórki cytrynowej.
Jasmine yellow in colour, sprightly acidity, and a basket of apples and pears alongside its signature breezy citrus zest.
150,-

MOI PRIMITIVO IGP (VARVAGLIONE - PUGLIA)
Barwa rubinowo-czerwona z fioletowymi refleksami. Intensywny aromat nalewki z czerwonych owoców, śliwkowa konfitura, z
nutami lukrecji i suszonych owoców. Pełne, miękkie, dobrze zbudowane i zrównoważone.
Ruby-red colour with purple reflections. An intense aroma of red fruit tincture, plum jam, with notes of liquorice and dried fruit.
Full, soft, well-built and balanced.
150,-

CHIANTI CLASSICO DOCG (VILLA TRASQUA - TOSCANA)
Aromaty owoców leśnych, czereśni, lekkie nuty wanilii. Przyjemne i długie na podniebieniu. Zrównoważone o eleganckim finiszu.
Aromas of red forest fruits, cherries, lightly spiced with vanilla notes. Pleasant and fresh, a balanced, elegant wine on aftertaste.
245,BAROLO BATASIOLO (BATASIOLO - PIEDMONT)
Rubinowo - granatowa barwa, która w miarę dojrzewania przechodzi w kolor ceglasty. Bukiet eteryczny, intensywny z nutami
przypraw i suszonych owoców. Wino pełne ciała, imponujące, eleganckie, surowe ale jednocześnie aksamitne.
Ruby - navy blue color, which as it matures turns into a brick-red color. An aromatic bouquet, intense with notes of spices and
dried fruits. Wine full of body, impressive, elegant, raw but at the same time velvety.

390,-

wine
HISZPANIA . SPAIN
VERDEO (TORRES - RUEDA)
Blado żółty kolor z zielonymi refleksami. Bardzo aromatyczne, akcenty owoców tropikalnych, nuty cytrusów, oraz posmak melisy.
Pale gold. Very fragrant with floral notes (lemon balm) and exquisite undertones reminiscent of passion fruit.
145,-

CELESTE – TEMPRANILLO (TORRES RIBERA DEL DUERO DO)
Barwa ciemno czerwona z granatowymi odcieniami. Aromaty złożone przywołujące dojrzałe owoce jagód, wiśni i czekolady z
delikatnie korzennym akcentem. Wino dobrze zbudowane, pełne, z dojrzałymi taninami.
Cherry red colour with garnet highlights. Flavors composed of ripe berries, cherries and chocolate with a slightly spicy accent.
Well-made wine, full, with ripe tannins.
230,-

RJOIA MARQUES DE VITORIA RESERVE DOC (MARQUES DE VITORIA - RIOJA)
Intensywny wiśniowy kolor z ceglanymi refleksami. Mocne aromaty dojrzałych owoców z nutami tostów. Mocne, okrągłe i
aksamitne w palecie o mocnych taninach. Długie, wyważone zakończenie.
Very deep cherry colour with brick-red hues. Intense ripe fruit aromas with toast notes. In the pallet it is fine, round and velvety
with strong tannins and a long well balanced finish.
250,-

PORTUGALIA . PORTUGAL
QUINTA DO CRASTO - TOURIGA NACIONAL (QUINTA DO CRASTO - DOUROC)
Intensywna żywa, rubinowa barwa. Nuty dojrzałych czerwonych owoców, kwiatów, czarnego pieprzu i dębu. Wyważony smak,
miękkie, o dobrej kwasowości z nutą przypraw na finiszu.
Lively and deep in colour . Notes of ripe red fruits, flowers, black pepper and oak. Balanced taste, soft, with good acidity with a
hint of spices at the finish.
225,-

USA KALIFORNIA . USA CALIFORNIA
MEGA ZIN - ZINFANDEL (MEGA ZIN - CALIFORNIA)
Obfite owoce z nutami jeżyn, jagód i śliwek przechowywane w amerykańskim dębie, aby zmaksymalizować smak i nadać winu
odrobinę czekolady i kawy.
Generous fruit with hints of blackberries, blueberries and plums stored in American oak to maximize the flavor and give the wine
a touch of chocolate and coffee.
175,-

wine
ARGENTYNA . ARGENTINA
KAIKEN TERROIR SERIES - MALBEC (KAIKEN - MENDOZA)
Ciemna, intensywna barwa z refleksami fioletu. Bogaty aromat soczystych malin, truskawek z nutą jagód oraz jeżyn, kawy, wanilli i
czekolady. Na podniebieniu eleganckie, kremowe i dobrze zbudowane.
Dark, intense color with violet reflections. A rich aroma of juicy raspberries, strawberries with a hint of berries and blackberries,
coffee, vanilla and chocolate. Elegant, creamy and well-built on the palate.
215,-

CHILE . CHILE
HEMISFERIO - SAUVIGNON BLANC (TORRES – CENTRAL VALLEY)
Blady, żółty kolor. Aromaty owoców tropikalnych z nutą drzewa cytrusowego. Jedwabiste z dobrą strukturą i długim posmakiem.
Pale yellow colour . Aromas of ripe tropical fruit with a hint of citrus . The palette silky with good structure and a long aftertaste.
140,-

HEMISFERIO - CARMENERE (TORRES – CENTRAL VALLEY)
Ciemno czerwony kolor. Aromaty czerwonych owoców o pikantnych nutach. Elegancka paleta o okrągłych taninach i długim
finiszu.
Dark red color. Aromas of red fruits with spicy notes . The elegant palette , with round tannins and a long persistent finish.
140,-

NOWA ZELANDIA . NEW ZEALAND
MATUA - SAUVIGNON BLANC (MATUA - MARLBOROUGH)
Tropikalne aromaty grillowanego ananasa i marakui. Podniebienie jest ostre i skoncentrowane na dojrzałych owocach
cytrusowych, liściach czarnej porzeczki i nutce świeżej bazylii.
Tropical aromas of grilled pineapple and passionfruit. The palate is zesty and concentrated with ripe citrus fruit, blackcurrant leaf
and a hint of fresh basil.
195,-

AUSTRALIA . AUSTRALIA
ROSEMOUNT - SHIRAZ (ROSEMOUNT ESTATE - SOUTH EASTERN AUSTRALIA)
Głęboki czerwony kolor. Bogaty aromat dojrzałych jagód z pikantnymi nutami. Delikatne taniny, przyjemny owocowy finisz.
Medium bodied, deeply coloured wine with a rich aroma, ripe berry fruit characters with spicy undertones.
150,-

ROSEMOUNT - CHARDONNAY (ROSEMOUNT ESTATE - SOUTH EASTERN AUSTRALIA)
Aromaty świeżych owoców cytrusowych z nutą melona. Zrównoważone o kremowej konsystencji i długim, przyjemnym finiszu.
Young Chardonnay full of white peach and green melon flavours with overtones of citrus, giving a fresh and crisp finish.
150,-

