
karta win
domowe / house
Wino białe, wytrawne. Cañada Blanco 
to wino o słomkowym kolorze ze złotymi  
refleksami i zapachu brzoskwiń, skórki 
z cytryny, ziół i świeżo skoszonej trawy.  
Ostra kwasowość z lekkim „musowaniem” 
łączą się, dając wrażenie odświeżenia,  
aromatyczny i przyjemny finisz. 

Cañada Blanco
VdT Castilla - Hiszpania

Wino czerwone, wytrawne. Cañada  
Tinto to delikatne wino o kolorze jasnej  
wiśni z fioletową obwódką. Pachnie  
jagodami, borówkami, jeżynami z nutą  
kawy i kakao. W smaku gładkie,  
delikatne taniny równoważą kwaso- 
wość, finisz owocowy nieagresywny. 

Cañada Tinto
VdT Castilla - Hiszpania

9 zł / 125 ml 30 zł / 0,5 l 9 zł / 125 ml 30 zł / 0,5 l

musujace / sparkling
To włoskie, białe, wytrawne, musujące 
wino z regionu Treviso wytwarzane jest 
nieprzerwanie od 1887. Mionetto powstaje 
z białej odmiany winogron glera (prosec-
co) z wyczuwalną nutą miodu, dojrzałego 
jabłka oraz białej brzoskwini. Mionetto 
oferuje przyjemność połączenia history-
cznej tradycji, unikalnej jakości, wyjątko-
wego smaku i stylu. 

Prosecco Mionetto
DOC Treviso - Włochy

Prosecco borgo del col alto
DOC Prosecco - Włochy
Prosecco – najsłynniejsze włoskie bąbelki,  
wytwarzane metodą Charmata w regio- 
nie Veneto. Borgo del Col Alto to pół- 
wytrawne białe wino o słomkowej barwie  
i delikatnym, owocowym nosie. Na pod-
niebieniu jest dobrze zbalansowane, 
ma łagodną kwasowość i przyjemne  
bąbelki. Jest soczyste i orzeźwiające, 
idealne na aperitif i do szynki parmeńskiej  
z melonem. 

20 zł / 200 ml 50 zł / 0,75 l

biale / whites
Wino białe, wytrawne. Viejo Marchante 
Verdejo to młode wino o czystej, jas-
nożółtej barwie z zielonymi refleksami. 
W nosie aromaty gruszki i owoców tropi-
kalnych, suszonych ziół oraz kwiatów. Na 
podniebieniu soczyste, delikatne i świeże, 
o przyjemnie zbalansowanej kwasowości. 

Viejo Marchante Verdejo
DO Valdepeñas- Hiszpania

Wino białe, wytrawne. DS Pinot Grigio  
zachwyca eleganckimi aromatami 
gruszki, brzoskwiń i kwiatów akacji  
z delikatną nutką prażonych migdałów. 
Jego świeżość i mineralność sprawia,  
że jest idealnym towarzyszem owoców 
morza, warzywnych risotto i zup oraz gril-
lowanych ryb. 

ds pinot grigio
DOC - Włochy

40 zł / 0,75 l 70 zł / 0,75 l

Chablis - chyba najbardziej popularne  
białe wytrawne wino na świecie - pocho- 
dzące z francuskiej Burgundii i produko- 
wane z odmiany chardonnay. Ma blado- 
słomkowy kolor i mocno cytrusowy bukiet  
zapachowy. W smaku wyraziste, mineral- 
ne, rześkie, o dobrze zbalansowanej 
kwasowości i przyjemnym finiszu.

Petit Chablis Tremblay
AC Petit Chablis - Francja

90 zł / 0,75 l

czerwone / reds
Viejo Marchante Garnacha
DO Valdepeñas- Hiszpania
Viejo Marchante Garnacha to młode, 
czerwone, wytrawne wino, dojrzewające 
w kadziach stalowych. W kieliszku ma 
purpurowy kolor z granatowymi reflek-
sami. W nosie prezentuje aromat lukrecji 
i dzikich jagód z lekką nutą mineralną. Na 
podniebieniu jest dobrze wyważone i za-
okrąglone, świeże i gładkie. 

40 zł / 0,75 l



czerwone / reds
Viejo Marchante Garnacha
DO Valdepeñas- Hiszpania

DS terre Nobili
IGT Trevenezie - Włochy

Viejo Marchante Garnacha to młode, 
czerwone, wytrawne wino, dojrzewające 
w kadziach stalowych. W kieliszku ma 
purpurowy kolor z granatowymi reflek-
sami. W nosie prezentuje aromat lukrecji 
i dzikich jagód z lekką nutą mineralną. Na 
podniebieniu jest dobrze wyważone i za-
okrąglone, świeże i gładkie. 

Wino czerwone, wytrawne. DS Terre  
Nobili ma intensywny malinowo-poziom-
kowy aromat z nutkami przypraw i czeko- 
lady. Ten blend cabernet sauvignon, mer-
lota i lokalnego weneckiego szczepu ra-
boso odznacza się jedwabistą gładkością 
i dużą złożonością. Pasuje do grillowanych 
i duszonych mięs oraz średnio dojrza- 
łych serów. 

40 zł / 0,75 l 70 zł / 0,75 l

Choya silver
Niemcy

Choya Original Green
Japonia

Półsłodkie wino na styl japoński, w którym  
zielona śliwka ume nadaje wyjątkowy 
smak i delikatny aromat. Bardzo charak-
terystyczne, z ekspresją owoców oraz 
gładką i subtelną strukturą. Zadziała 
świetnie jako aperitif, będzie także dob- 
rym kompanem deserów.

Półsłodkie wino Choya Original Green to 
wino produkowane z japońskich owoców 
śliwki ume, cukru i japońskiej wódki „sho-
chu”. Często nazywane potocznie winem 
śliwkowym, o charakterystycznym słod-
ko-kwaśnym smaku. Produkt idealnie na-
daje się do ryb, owoców morza, deserów, 
koktajli oraz jako aperitif. Choya Original 
jest zdecydowanie bardziej esencjonal-
nym winem niż Choya Silver.

japonskie / japanese

10 zł / 125 ml 40 zł / 0,5 l 13 zł / 125 ml 60 zł / 0,75 l

junmai ginjo benisakura
Japonia

70 zł / 0,72 l

sake 
10 zł / 0,33 l 10 zł / 0,33 l 10 zł / 0,33 l

piwo / beer
Sapporo Asahi Kirin

20 zł / 0,2 l


