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WINO CZERWONE / RED WINE
RIBETON MERLOT-TANNAT 15zł

/70zł

Gaskonia, Francja / France

Czerwone, wytrawne wino produkowane ze szczepu Merlot i Tannat w sercu Gaskonii w południowo-zachodniej części Francji. W smaku mamy tutaj bardzo dużo owoców, z szczególnym aromatem czereśni i wiśni. /
Dry red wine made from Merlot and Tannat varieties in the heart of Gascony, a southwestern region of France. Red fruits on the nose, a special aroma of cherries.

CARLOS SERRES CRIANZA 18zł
Rioja, Hiszpania / Spain

/90zł

Wytrawne, czerwone wino produkowane ze szczepu Tempranillo I Garnacha w słynnym regionie Rioja w Hiszpanii. Ręcznie zbierane winogrona w miejscowości Haro oferują wino o aromatach czerwonych owoców
i przypraw oraz przyjemny, zaokrąglonym smaku dzięki zastosowaniu beczek z dębu francuskiego i amerykańskiego. / Dry red wine made from Tempranillo and Garnacha varieties in the famous Rioja region, Spain.
Grapes hand-picked in the town of Haro offer lovely wine, red fruits and spices on the nose with pleasant, round taste that it owes to French and American oak barrels.

OPI CABERNET SAUVIGNON 18zł
Mendoza, Argentyna / Argentina

/90zł

Wytrawne, czerwone wino produkowane ze szczepu Cabernet Sauvignon w Mendozie w Argentynie. Charakteryzuje się aromatami ciemnych wiśni, jeżyn oraz przypraw, uzupełniając to pełnym, krągłym smakiem,
o aksamitnych taninach i nutką tytoniu i dymu. / Dry red wine made from Cabernet Sauvignon variety in the Mendoza region, Argentina. Dark cherries, blackberries and spice aromas complemented by a full and
round taste, velvety tannins and notes of tobacco and smoke.

BARISTA PINOTAGE 120zł
Stellenbosch, RPA

Czerwone, wytrawne wino produkowane ze szczepu Pinotage w regionie Stellenbosch w RPA. Wyczuwalna kompozycja aromatów kawy, czekolady oraz śliwki uzupełniona została smakami wiśni oraz morwy tworząc
głębokie, ciężkie wino. / Dry red wine made from Pinotage variety in Stellenbosch region, South Africa. Distinctive composition of coffee, chocolate and plum aromas complemented by cherries and mulberry, creating
deep, heavy-bodied wine.

DOS ALMAS GRAN RESERVA PINOT NOIR 140zł
Casablanca Valley, Chile

Czerwone, wytrawne wino produkowane ze szczepu Pinot Noir w regionie Casablanca Valley w Chile. Wino to oferuje sobą aromaty wiśni, truskawek w towarzystwie przypraw, czy wanilii pochodzącej z beczki z dębu
francuskiego. W smaku lekkie, o dobrej kwasowości, gładkich taninach w towarzystwie czerwonych owoców oraz przypraw. / Dry red wine made from Pinot Noir variety in Casablanca Valley, Chile. This wine offers
cherry and strawberry aromas accompanied by spices or vanilla originating from a French oak barrel. Light on the palate, great acidity, smooth tannins accompanied by red fruits and spices.

SASSEO PRIMITIVO SALENTO 150zł
Salento, Włochy / Italy

Czerwone, wytrawne wino produkowane ze szczepu Primitivo na południu Włoch. W aromacie oferuje fiołki, lukrecje w towarzystwie słodkich przypraw i kwaśnej wiśni, które w smaku stają się jedwabiste i ciepłe
dzięki dębowym beczkom. / Dry red wine made from Primitive variety in southern Italy. Violet and licorice accompanied by spices and sour cherries on the nose turned into silky and warm taste thanks to oak barrels.

RIPASSO VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE LUCIANO ARDUINI 210zł
Valpolicella, Włochy / Italy

Czerwone, wytrawne wino produkowane ze szczepów corvina, corvinone i rondinella w regionie Valpolicella w Włoszech. Aromatyczny, świeży bukiet tego wina przedstawia sobą owoce leśne i kwiaty, które zrównoważone zostały dojrzewaniem w zbiornikach przez 12 miesięcy. / Dry red wine made from Corvina, Corvinone and Rondinella varieties in Valpolicella region, Italy. An aromatic, fresh bouquet presenting forest fruits
and flowers balanced during a twelve-month maturing process.

MASET MAS VILÓ DOQ PRIORATO 230zł
Priorat, Hiszpania / Spain

Wytrawne, czerwone wino produkowane z winogron samsó oraz garnacha w małym, katalońskim regionie Priorat w północno-wschodniej Hiszpanii. Aromaty tego wina koncentrują się wokół dojrzałych, czerwonych
owoców tworząc w smaku zrównoważone, mięsiste i krzepkie wino o długim i przyjemnym zakończeniu. / Dry red wine made from Samsó and Garnacha grapes in Priorat - a small Catalan region located in northwestern Spain. Aromas are concentrated around ripe red fruits creating balanced, fleshy and strong wine with a long and pleasant finish.

LA MASCOTA UNÁNIME 230zł
Mendoza, Argentyna / Argentina

Czerwone, wytrawne wino produkowane ze szczepów Cabernet Sauvignon, Malbec i Cabernet Franc w Mendozie w Argentynie. Ręcznie zbierane winogrona, które dojrzewają przez 20 miesięcy w nowych beczkach z
dębu francuskiego oferują czekoladowo – tytoniowy bukiet aromatów zharmonizowane okrągła taniną z soczystą kwasowością. / Dry red wine made from Cabernet Sauvignon, Malbec and Cabernet Franc varieties in
the Mendoza region, Argentina. Hand-picked grapes maturing in new French oak barrels for 20 months, offer chocolate and tobacco bouquet harmonized by a round tannin and juicy acidity.

WINNICA TURNAU CABERNET 230zł
Zachodniopomorskie, Polska / Poland

Czerwone, wytrawne wino produkowane ze szczepu Cabernet w Baniewicach pod Szczecinem. Wino o aromatach jeżyn, zielonej papryki w towarzystwie pikantności chilli i pieprzu. Smakiem cieszyć możemy się tutaj
czarna porzeczka z aronią przeplatane czekoladą i świeżymi taninami. / Dry red wine made from Cabernet variety in Baniewice near Szczecin. Aromas of blackberries and green pepper accompanied by the spicy taste
of chili and pepper. You can enjoy black currant and chokeberry blended with chocolate and fresh tannins on the palate.

WITMANN SPATBURGUNDER 250zł
Rheinhessen, Niemcy / Germany

Czerwone, wytrawne wino produkowane w sposób biodynamiczny ze szczepu Spatburgunder w regionie Rheinhessen w Niemczech. Bukiet tego wina niesie ze sobą nuty czerwony porzeczek oraz jagód w towarzystwie wanilii i słodkich przypraw tworząc w ustach mineralne, miękkie i soczyste wino o delikatnych taninach. / Dry red wine made from Spatburgunder variety in Rheinhessen, Germany, employing the biodynamic
methods. This wine’s bouquet brings along red currant and blueberry notes accompanied by vanilla and sweet spices, creating mineral, soft and juicy wine with delicate tannins on the palate.

CHIANTI CLASSICO GRAN SELEZIONE VALIANO 260zł
Chianti Classico, Włochy / Italy

Wytrawne, czerwone wino produkowane z klasycznych szczepów Sangiovese, Cabernet Sauvignon oraz Merlot w toskańskim regionie Chianti Classico w Włoszech. Wino o aromatach przypraw, imbiru, skórki pomarańczowej zestawia się tutaj z smakiem ciemnych wiśni, krągłych taninach i bogatym finiszu czarnego pieprzu i ciemnych owoców. / Dry red wine made from classic Sangiovese, Cabernet Sauvignon and Merlot varieties
in the Chianti Classico region of Tuscany, Italy. Spices, ginger and orange peel aromas meet dark cherries taste, round tannins and a rich finish of black pepper and dark fruits.

AMARONE DELLA VALPOLICELLA ZONIN 340zł
Valpolicella, Włochy / Italy

Czerwone, wytrawne wino produkowane ze szczepu Corvina, Molinara, Rondinella i Negrara w regionie Valpolicella we Włoszech. W aromatach dzikie owoce w towarzystwie suszonej śliwki, czekolady oraz tytoniu
zestawione zostało z jedwabistymi taninami i głębokim smaku słodkich przypraw. / Dry red wine made from Corvina, Molinara, Rondinella and Negrara varieties in Valpolicella region, Italy. Wild fruits accompanied
by prunes, chocolate and tobacco on the nose, blended with velvety tannins and deep taste of sweet spices.
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WINO BIAŁE / WHITE WINE
RIBETON COLOMBARD-SAUVIGNON 15zł

Gaskonia, Francja / France

/70zł

Białe, wytrawne wino produkowane ze szczepu Colombard I Sauvignon Blanc w sercu Gaskonii w południowo-zachodniej części Francji. W aromacie czujemy kwiaty oraz cytrusy, z kolei smakowo jest świeże, owoce,
z nutką koszonej trawy. / Dry white wine made from Colombard and Sauvignon Blanc varieties in the heart of Gascony, a southwestern region of France. Floral and citrus notes on the nose. Fresh, fruit flavors with
hints of fresh cut grass on the palate.

MASO DI MEZZO RIESLING-SYLVANER VIGNETI DELLE DOLOMITI 18zł
Trydent – Górna Adyga, Włochy / Italy

/90zł

Wytrawne, białe wino produkowane ze szczepu Riesling i Sylvaner w Trydencie – Górnej Adydze na północy Włoch. Ma w sobie ciekawą kompozycja zapachową mineralno – ziołową, która świetle zestawiona została
z limonką, grejpfrutem dając bardzo świeże wino. / Dry white wine made from Sylvaner and Riesling varieties in Trentino-Alto Adige, a northern region of Italy. A fascinating mineral-herbal composition, perfectly
blended with lime and grapefruit to create unbelievably fresh wine.

OPI CHARDONNAY 18zł

/90zł

Mendoza, Argentyna / Argentina

Argentyńskie, wytrawne białe wino produkowane z szczepu Chardonnay w regionie Mendoza u stop Andów. Ręcznie zbierane winogrona dojrzewają w beczkach z dębu amerykańskiego i francuskiego, dając orzeźwiające wino o smaku gruszki, cytrusów z eleganckim, miękkim finiszem. / Dry white wine from Argentina made from Chardonnay variety in the Mendoza region at the edge of the Andes Mountains. Hand-picked grapes
mature in American or French oak barrels, turning into refreshing wine with pear and citrus flavor and an elegant, smooth finish.

VIÑAS DEL VERO GEWÜRZTRAMINER 120zł
Somontano, Hiszpania / Spain

Półwytrawne, białe wino produkowane z szczepu gewürztraminer z regionie Somontano w północno-wschodniej części Hiszpanii. Pochodzące od producenta El Enebro wino charakteryzuje się intensywnym bukietem
zapachowym, jednocześnie oferując jedwabiste, gładkie i pełne zakończenie o smaku kwiatów i owoców orientalnych. / Semi-dry white wine made from Gewürztraminer variety in Somontano, northeastern Spain.
From El Enebro vineyard, this wine is distinguished by an intense bouquet accompanied by a silky, smooth and full finish with orient flowers and fruits aftertaste.

THE FOUNDER SAUVIGNON BLANC 140zł
Marlborough, Nowa Zelandia / New Zeland

Klasyczne, wytrawne białe wino produkowane z szczepu Sauvignon Blanc w regionie Marlborough w Nowej Zelandii. Wino eksponuje aromaty melona, agrestu oraz cytrusów oferując jednocześnie orzeźwiający smak
tropikalnych owoców, jak marakuja w towarzystwie liści czarnej porzeczki i kwiatu czarnego bzu. / Classic dry white wine made from Sauvignon Blanc variety in the Marlborough region, New Zealand. You can discover
melon, gooseberry and citrus aromas offering a fresh taste of tropical fruits, such as passion fruit accompanied by black currant leaves and elderflower.

JORDAN INSPECTOR PERINGUEY CHENIN BLANC 150zł
Stellenbosch, RPA

Wytrawne, białe wino produkowane ze szczepu Chenin Blanc w regionie Stellenbosch w Republice Południowej Afryki. Eksponuje sobą smaki gruszek oraz jabłek z nutą przypraw, które wzbogaca aromat cytrusów.
Dry white wine made from Chenin Blanc variety in Stellenbosch region, South Africa. Distinct pear and apple notes with hints of spices, enriched by a citrus aroma.

WINNICA TURNAU SOLARIS 180zł
Zachodniopomorskie, Polska / Poland

Wytrawne, białe wino produkowane ze szczepu Solaris w Baniewicach pod Szczecinem. Charakteryzuje się aromatami gruszki, dojrzały jabłek i brzoskwiń, z kolei smak wzbogacony został o grejpfruta i wyraźną
kwasowość, które sprawia, że wino to świetnie gasi pragnienie. / Dry white wine made from Solaris variety in Baniewice near Szczecin. Pear, ripe apples and peaches on the nose, taste enriched by grapefruit and distinct
acidity that makes it perfect for quenching your thirst.

UVC CHABLIS 190zł
Chablis, Francja / France

Wytrawne, białe wino produkowane ze szczepu Chardonnay w regionie Chablis w Francji. W aromatach pachnące nutką przypraw, jasnych owoców oraz minerałów uzupełnione poprzez przyjemną kwasowość i świeżą
mineralność. / Dry white wine from Argentina made from Chardonnay variety in the Chablis region, France. A hint of spices, light fruits and minerals on the nose followed by pleasant acidity and fresh minerality.

POUILLY–FUMÉ DOMINIQUE PABIOT 190zł
Dolina Loary, Francja / France

Białe, wytrawne wino produkowane ze szczepu Sauvignon Blanc w Dolinie Loary w Francji. Charakteryzuje się ekspresywnym, kwiatowym aromatem w smaku orzeźwiające, pełne
i zrównoważone. / Dry white wine made from Sauvignon Blanc variety in the Loire Valley, France. Expressive, floral aroma, refreshing, full and well-balanced on the palate.

WITMANN RIESLING TROCKEN 190zł
Rheinhessen, Niemcy / Germany

Białe, wytrawne biodynamiczne wino produkowane ze szczepu Riesling w Rheinhessen w Niemczech. Wino eksponuje aromaty mirabelek oraz cytrusów, z kolei skoncentrowany, mineralny smak oferuje nam żywą,
cytrusową kwasowość o długim, okrągłym finiszu. / Biodynamic dry wine made from Riesling variety in Rheinhessen, Germany. Distinguished by mirabelle plum and citrus aromas with a concentrated and mineral
taste, which offers us a lively, citrus fruit acidity with a long and round finish.

TORRE MORA SCALUNERA ETNA BIANCO 210zł
Sycylia, Włochy / Italy

Białe, wytrawne wino produkowane w sposób ekologiczny z szczepu Carricante na Sycylii we Włoszech. Wyczuwalne aromaty białych kwiatów i ziół uzupełnia świeża nuta dojrzałych, żółtych owoców z lekko słonawym finiszu. / Dry Sicilian white wine made from organically-grown Carricante grapes. White flowers and herbs on the palate accompanied by fresh notes of ripe, yellow fruits with a somewhat salty finish.

UNÁNIME CHARDONNAY 230zł
Mendoza, Argentyna / Argentina

Białe, wytrawne wino produkowane ze szczepu Chardonnay w regionie Mendoza w Argentynie. Ręcznie zbierane winogrona, które fermentowane są w cementowych jajach, a następnie beczce w efekcie oferuje nam
świeże wino o cytrusowo-tropikalnych aromatach z wyraźna mineralnością i drożdżowymi nutami. / Dry white wine made from Chardonnay variety in the Mendoza region, Argentina. Hand-picked grapes fermented
in concrete eggs and then in barrels turn into fresh wine with citrus-tropical aromas, distinct minerality and yeast notes.

WINNICA TURNAU CHARDONNAY 230zł
Zachodniopomorskie, Polska / Poland

Białe, wytrawne wino produkowane ze szczepu Chardonnay w Baniewicach pod Szczecinem. Bukiet aromatów skupia się wokół świeżego drewna oraz masłą, które wzbogacone zostały o smak dojrzałej gruszki oraz
owoców tropikalnych. / Dry white wine made from Chardonnay variety in Baniewice near Szczecin. Bouquet centered around fresh wood and butter, enriched by a taste of a ripe pear and tropical fruits.

WINNICA TURNAU RIESLING 230zł
Zachodniopomorskie, Polska / Poland

Wytrawne, białe wino produkowane ze szczepu Riesling w Baniewicach pod Szczecinem. W aromacie wyczuwamy tutaj melona z dodatkiem jaśminowych nut. Sam smak wina skupia się wokół jabłek oraz grejpfrutów
z przyjemną mineralnością. Wino to jest również zwycięzca złotego korka na konkursie Polskich Win 2021. / Dry white wine made from Riesling variety in Baniewice near Szczecin. Distinct aromas of melon with some
jasmine notes. The taste itself centers and grapefruits with pleasant minerality. This wine has been named the winner of Gold Cork at the Polish Wine competition 2021.

WINO MUSUJĄCE / SZAMPAN / SPARKLING WINE / CHAMPAGNE
MASET ZERO 0% 14zł
Katalonia, Hiszpania / Spain

/80zł

Bezalkoholowe, białe, musujące wino produkowane przez kobiecy zespół (82% całego zespołu) winiarni Maset w Katalonii w Hiszpanii. W aromacie mamy dojrzałe winogrona z kwiatem róży, które uzupełnia
przyjemny, orzeźwiający, owocowy smak wina. / Alcohol-free sparkling white wine made by a female team (82% of the team are women) of the Maset Winery in Catalonia, Spain. Ripe grapes and rose flower aromas
accompanied by a pleasant, refreshing and fruity taste.

MARTINI PROSECCO 15zł
Veneto, Włochy / Italy

/85zł

Wytrawne, musujące wino produkowane z szczepu Glera w regionie Veneto w Włoszech. Bukiet aromatów jabłek, tymianku oraz gruszek wzbogacono został zbalansowanym smakiem świeżych owoców oraz ziół. /
Dry sparkling wine made from Glera variety in the Vento region, Italy. Apple, thyme and pear bouquet enriched by the well-balanced taste of fresh fruits and herbs.

MARTINI ASTI 15zł
Asti, Włochy / Italy

/85zł

Słodkie, musujące wino produkowane ze szczepu Moscato Bianco w regionie Asti w Włoszech. Charakteryzuje się aromatami świeżych brzoskwiń oraz szałwii, która uzupełniona została smakami gruszki oraz
ananasa. / Sweet sparkling wine made from Moscato Bianco variety in the province of Asti, Italy. Known for its fresh peach and sage aromas accompanied by pear and pineapple hints on the palate.

PROSECCO VALDOBBIADENE SUPERIORE EXTRA DRY ZONIN 140zł
Veneto, Włochy / Italy

Wytrawne, musujące wino produkowane z szczepu Glera w słynnym regionie Valdobbiadene w Veneto w Włoszech. Aromatami nawiązuje do zieloneg jabłka, cytryn oraz kwiatów akacji, które uzupełnia smak czarnego bzu oraz grejpfruta. W całości pełne, zrównoważone, świeże i orzeźwiające. / Dry sparkling wine made from Glera variety in famous Valdobbiadene, Vento, Italy. Green apple, lemon and acacia flower on the nose
complemented by elderflower and grapefruit on the palate. Rich, well-balanced, fresh and energizing.

WINNICA TURNAU CLASSIQUE BRUT 340zł
Zachodniopomorskie, Polska / Poland

Musujące, wytrawne wino produkowane ze szczepów Seyval Blanc, Pinot Noir i Chardonnay w Baniewicach pod Szczecinem. Produkowany tą samą metodą co szampan Classique Brut jest pełen finezji i klasyki, która aromatami wnosi cytrusowe orzeźwienie owocowego sadu, z kolei smakiem tworzy posmak chrupiącego jabłka i cytrusów. / Dry sparkling wine made from Seyval Blanc, Pinot Noir and Chardonnay varieties in Baniewice
near Szczecin. Produced employing the same method as in the case of Classique Brut champagne, both classy and sophisticated, bringing aromas of citrus refreshing fruit orchard and creates aftertaste of crispy apples
and citrus fruits.

MOËT & CHANDON BRUT IMPERIAL 350zł
Szampania, Francja / France

Wytrawne, musujące wino produkowane ze szczepów Pinot Noir, Chardonnay i Pinot Meunier w Szampanii w Francji. W aromacie wyczuwalny bukiet zielonego jabłka oraz owoców cytrusowych, z kolei smak eksponuje świeżość gruszek, jabłek oraz pieczonych bułeczek francuskich. / Dry sparkling wine made from Pinot Noir, Chardonnay and Pinot Meunier varieties in Champagne, France. Green apple and citrus fruits bouquet
distinct on the nose, freshness of pears, apples and French bread rolls on the palate.

