


AUSTRALIA

Coff ee Pinotage
Western Cape

Intensywnie rubinowe, pełne nut ciemnych owoców 
jagodowych, dżemu porzeczkowego 

i świeżo palonej kawy. W ustach gładkie i aksamitne 
o umiarkowanej ilości garbników.

RPA

16°C

Pinotage

wędliny, pasty w sosach mięsnych, hamburgery, jagnięcina, 
czerwone mięsa duszone i smażone, półtwarde sery żółte

tak

EL.61



Georges Lacombe Grande 

Cuvée Brut 
AOC Champagne

Subtelne musowanie drobnych bąbelków, 
mnóstwo orzeźwienia i intensywne cytrusowo-

morelowe aromaty i smaki. 
Czysty, wytrawny, odświeżający.

Columbia Crest Two Wines

Gewürztraminer 
 Washington State

Łagodne, kremowe i delikatnie orzeźwiające, 
uderzające aromatami róży, cynamonu, goździków 
i owoców tropikalnych. Lekko słodkawe w posmaku.

FRANCJAUSA

Pinot Noir, 
Pinot Meunier, 
Chardonnay

Gewürztraminer

8°C10°C

aperitif, przekąski mięsne, sałaty, sushi, ryby wędzone, 
owoce morza, smażona cielęcina

aromatyczne dania orientalne, miękkie sery dojrzewające, 
sałaty, drób, wieprzowina

--

LA.04CC.32



FRANCJA

Napa Cellars 

Chardonnay
AVA Napa Valley

Aromaty cytryn, grapefruita, melona, 
gruszek i pieczonych jabłek, anyżku, 

karmelu i gożdzików, na języku kremowe, 
pikantne, maślane, świetnie wyważone 

i wielowarstwowe.

USA

Sycamore Lane 

White Zinfandel
California

Bezpretensjonalne, otwarte, szczere i urocze 
słodyczą nut czerwonych owoców leśnych, 

lekkie, smakowite i młodzieńcze.

Montevina 

Cabernet Sauvignon
California

Oferuje klasyczny dla odmiany aromat 
cassis, wzbogacony akcentami wiśni, 
wędzonych śliwek, ciemnej czekolady 

i przypraw korzennych, w smaku przyjazne, 
z jedwabistymi taninami, 
złożone i dystyngowane. 

Domaine Gayda 

Grenache
IGP Pays d’Oc

Nos zdecydowany, silny aromatami czerwonych 
owoców, z truskawkami i wiśniami w pierwszej 

linii, w ustach skoncentrowane, z zaakcetowanymi 
taninami, elegancją i imponującą długością. 

Domaine Gayda 

Chardonnay
IGP Pays d’Oc

Atrakcyjnie złociste w kolorze, w nosie subtelnie 
kwiatowe, maślane, pieprzne i owocowe, w smaku 

bogate, lekko pikantne, mineralne, dobrze zbudowane, 
głębokie i długie. 

Chardonnay

10°C

aperitif, ryby i owoce morskie, przekąski warzywne, sałaty, pizza, 
pasty, smażone białe mięsa

6 m-cy

GY.03

Grenache

16°C

wędliny, pasty w sosach mięsnych, kaczka, jagnięcina, 
czerwone mięsa duszone i smażone, półtwarde sery żółte

-

GY.04

Chardonnay

12°C

szlachetne dania z ryb, owoców morza i białych mięs, 
sosy maślane i śmietanowe, sery z białym porostem

7 m-cy

SH.104

White 
Zinfandel

pikantne dania kuchni orientalnych, sałaty, przekąski, drób, 
białe mięsa z grilla, wędliny

-

SH.47

Cabernet 
Sauvignon

18°C

8°C

wędliny, confi t de canard, wołowina z grilla, 
smażone i pieczone czerwone mięsa, twarde sery żółte

12 m-cy

SH.47



FRANCJA

Domaine Gayda 

Syrah
IGP Pays d’Oc

Bardzo głeboki, skoncentrowany kolor, w zapachu 
bogate i typowe dla odmiany, w ustach pieprzne, 
korzenne, z nutami czarnych owoców i lukrecji, 

solidnie zbudowane, o gladkich taninach i świeżym, 
czystym fi niszu.

Domaine Gayda 

Viognier
IGP Pays d’Oc

Złociste z bladożółtym błyskiem, silne, aromatyczne 
przyjemnymi nutami dojrzałych moreli, brzoskwiń 

i kwiatów akacji, w smaku zrównoważone, 
eleganckie i odświeżające.

Seaglass 

Chardonnay
AVA Santa Barbara County

Bogate w aromaty brzoskwiń, 
moreli, zielonych jabłek i cytryn, 
w ustach odświeżające, krągłe, 
z długim, żwawym posmakiem.

USA

Seaglass 

Sauvignon Blanc
AVA Santa Barbara County

Zdecydowane i aromatyczne, kruche, 
orzeżwiające, o wyraźnych, czystych 

akcentach cytryny, limonki, mandarynek, 
agrestu, świeżo skoszonej trawy i grapefruita.

Seaglass 

Pinot Noir
AVA Santa Barbara County
Błyszczące, rubinowe, zachęcające, 

o delikatnej perfumie opartej na aromatach 
wiśni i truskawek, w ustach świetnie 
skonstrowane, wibrujące, z pięknie 

zaakcentowaną, świeżą nutą owocową.

Viognier

10°C

ryby i białe mięsa w sosach maślanych i winnych, drób, 
przekąski warzywne, sery białe

-

GY.06

Syrah

18°C

wędliny, jagnięcina, czerwone mięsa duszone, 
sosy grzybowe, półtwarde sery żółte

9 m-cy

GY.05

Pinot Noir

16°C

wędliny, pasztety, pizza z mięsem, pasty w sosach mięsnych, 
tłuste ryby, pieczone białe i czerwone mięsa

6 m-cy

SH.103

Sauvignon 
Blanc

8°C

aperitif, przekąski warzywne, sałaty, grillowane ryby, owoce 
morza, smażone białe mięsa, świeże sery kozie i owcze

-

SH.102

Chardonnay

10°C

sałaty, pasty, dania z ryb, owoców morza 
i białych mięs, sosy maślane

BECZKA

SH.101



FRANCJA

Domaine Gayda 
Flying Solo

Grenache/Syrah
IGP Pays d’Oc

W zapachu eksplozja nut dojrzalych czerwonych 
owoców, w ustach oferuje miękkie taniny, gładką 

fakturę i świeży, owocowy posmak. 

Domaine Gayda 
Flying Solo 

Grenache Blanc/Viognier
IGP Pays d’Oc

W zapachu wyraźnie aromatyczne, 
brzoskwiniowo-cytrusowe, na języku chrupkie, 
żwawe, przyjemnie wytrawne i oczyszczające. 

Trapiche Pure Malbec
Mendoza

Bezbeczkowy Malbec o silnie owocowym charakterze. 
Dominujące aromaty wiśni, borówek, malin i truskawek. 

W ustach soczyste i miękkie, o smukłej budowie 
z łagodnym posmakiem. 

ARGENTYNA

Malbec

16°C

przekąski mięsne, pizza z mięsem, pasty w sosach mięsnych, 
pieczone białe mięsa, duszone czerwone mięsa

-

TR.99

Grenache Blanc, 
Viognier

ryby i białe mięsa w sosach maślanych i winnych, drób, 
przekąski warzywne, sery białe

-

GY.02

Grenache, 
Syrah

16°C10°C

przekąski mięsne, pizza z mięsem, pasty w sosach mięnych, 
pieczone białe mięsa, duszone czerwone mięsa

-

GY.01



FRANCJA

Joseph Drouhin 

Givry
AOC Givry

Soczyste, rześkie o nutach porzeczek, 
malin i agrestu. Finezyjne i zrównoważone 

na podniebieniu.

Joseph Drouhin 

Mâcon-Lugny
AOC Mâcon-Lugny

Nos kwiatowo-owocowy, z nutami białych 
kwiatów, jabłek i aromatem skórki cytrynowej. 

Bezpretensjonalne i bezpośrednie na podniebieniu. 
Świeże i lekkie, z bardzo przyjemnym posmakiem.

CHILE

Chardonnay

10°C

aperitif, ryby i owoce morskie, przekąski warzywne, sałaty, 
pizza, pasty, smażone białe mięsa

-

DR.83

Pinot Noir

16°C

wędliny, pasztety, pizza z mięsem, pasty w sosach mięsnych, 
tłuste ryby, pieczone białe i czerwone mięsa

12 m-cy

DR.86

Ventisquero 

Grey Chardonnay
Casablanca Valley

Tropikalne aromaty ananasa, mango i papaii 
łączą się harmonijnie z cytrusową kwasowością 
i kremową fakturą w ustach. W posmaku trwałe 

o subtelnym waniliowym tle.

Chardonnay

ryby i białe mięsa w sosach maślanych i winnych, drób, 
przekąski warzywne, sery białe

10 m-cy

VT.83 10°C

Ventisquero 

Grey GCM 

(Apalta Vineyard)
Colchagua Valley

Żywa czerwona barwa z fi oletowymi refl eksami. 
Intensywny bukiet czerwonych owoców jak maliny, 

porzeczki i wiśnie. Całość dopełniają nuty ziół 
i czarnego pieprzu. Usta smukłe, kompleksowe 
i soczyste, z dobrze zanaczoną kwasowością 

i miękkimi taninami. Posmak trwały i lekko ziemisty.

VT.82

Garnacha,
Carinena,
Mataro

16°C

wędliny, pasztety, pasty w sosach mięsnych, 
hamburgery, wieprzowina, jagnięcina, półtwarde sery żółte

6 m-cy



Joseph Drouhin 

Côte de Beaune Villages
AOC Côte de Beaune Villages

Prostota i elegancja. Soczystość czerwonych 
owoców, odświeżająca kwasowość 
i umiarkowana ilość gładkich tanin 

stanowią o klasie tego wina.

FRANCJA

Joseph Drouhin 

Côte de Nuits-Villages
AOC Côte de Nuits-Villages

Jasnorubinowa szata. Nos pełen czereśni, 
wiśni i lukrecji ewoluuje w kierunku leśnego 
poszycia i grzybów. Na podniebieniu pełne 
wigoru, soczyste z dobrą harmonią owocu, 

kwasowości i tanin.

Joseph Drouhin 

Meursault
AOC Meursault

Piękna złota szata, szeroka paleta 
aromatyczna z akcentami miodu, kwiatu 
lipy, masła orzechowego, głogu i piwonii. 
Na palecie, gładkie, jedwabiste i krągłe 
z posmakiem żółtych śliwek i piernika.

Viña Casablanca Cefi ro 

Reserva Pinot Noir
Casablanca Valley

Świeży aromat truskawek, porzeczek i śliwek. 
Nuta przypraw i frezji. Usta świeże, 

delikatnie kwasowe o umiarkowanej ilości 
miękkich tanin.

CHILE

Pinot Noir

16°C

tuńczyk, łosoś, miecznik, wędliny, pasztety, 
pasty w sosach mięsnych, drób i pieczone białe mięsa

SC.202

Pinot Noir

16°C

wędliny, pasztety, pizza z mięsem, pasty w sosach mięsnych, 
tłuste ryby, pieczone białe i czerwone mięsa

12-15 m-cy

DR.89

Pinot Noir

18°C

wędliny, pasztety, pizza z mięsem, pasty w sosach mięsnych, 
tłuste ryby, pieczone białe i czerwone mięsa

12-15 m-cy

DR.85

Chardonnay

12°C

szlachetne dania z ryb, owoców morza i białych mięs, 
sosy maślane i śmietanowe, sery z białym porostem

12 m-cy

DR.88

30% wina 
przez 4 m-ce



FRANCJA

Joseph Drouhin Beaune 

Clos des Mouches 1-er Cru
AOC Beaune 1-er Cru

Imponująco połyskliwa, rubinowa barwa, 
subtelne nuty wiśni, kwiatów, przypraw korzennych, 
tostów i ziemi, łagodne taniny, wyważone i soczyste.

Joseph Drouhin Pommard
AOC Pommard

Szlachetny i złożony burgund o jasnej szacie. 
Zapach czarnych wiśni, owoców lesnych 

i świeżo garbowanej skóry. 
Na palecie jędrne i zdecydowane o trwałym 

i wyrazistym posmaku.

Santa Carolina 

Cellar Selection 

Chardonnay
Central Valley

Nuty owoców tropikalnych, ananasa, melona 
i cytryny, wzbogaconych niuansem wanilii, 

w ustach dobrze wyważone, łagodne i trwale.

CHILE

Santa Carolina 

Cellar Selection

Sauvignon Blanc
Central Valley

Słomkowo-zielone. Eteryczne i zdecydowane, 
intensywny zapach cytrusów, kiwi, agrestu, 
liści czarnej porzeczki i białych kwiatów. 

Pełne ekspresji odmiany, orzeźwienia 
i wigoru.

Santa Carolina 

Cellar Selection 

Cabernet Sauvignon
Central Valley

Dominacja aromatów czerwonych owoców, 
malin, truskawek i kwiatów, smak ciepły, 

świeży, z przyjemnym, rześkim posmakiem.

Pinot Noir

18°C

wędliny, pasztety, pasty w sosach mięsnych, tłuste ryby, 
pieczone białe i czerwone mięsa, dziczyzna, borowiki

14-18 m-cy

DR.87

Pinot Noir

18°C

wędliny, pasztety, pasty w sosach mięsnych, tłuste ryby, pieczone białe 
i czerwone mięsa, dziczyzna, borowiki

18 m-cy

DR.22

Chardonnay

10°C

aperitif, ryby i owoce morskie, przekąski warzywne, 
sałaty, drób, smażone białe mięsa

-

SC.196

Sauvignon 
Blanc

8°C

aperitif, przekąski warzywne, sałaty, pasty, sosy pomidorowe, 
grillowane ryby, owoce morza, smażone białe mięsa, 

świeże sery kozie i owcze

-

SC.198

Cabernet 
Sauvignon

16°C

pizza, sałaty, tłuste ryby, przekąski warzywne, drób, 
białe mięsa z grilla

-

SC.194



Santa Carolina 

Cellar Selection Carmenere
Central Valley

Na pierwszym planie czerwone owoce jagodowe, 
papryka i czarny pieprz. Usta świeże, owocowe 

i soczyste z przyjemnym, rześkim fi niszem.

FRANCJA CHILE

Cour de Mandelotte Blanc
AOC Bordeaux

Oko lekko złotawe, w nosie aromatyczne nutami 
głogu, lipy, werbeny i kwiatów bzu, 

w smaku wytrawne, energiczne i orzeźwiające, 
z cytrusowym posmakiem. 

Cour de Mandelotte Rouge
AOC Bordeaux

Suknia ciemnoczerwona, 
w zapachu wyraźne aromaty dojrzałych jeżyn 

i czarnych porzeczek, 
w ustach wyczuwalnie gładkie i pełne.

Santa Carolina 

Cellar Selection Merlot
Central Valley

Dominuje ciemy owoc w postaci wiśni, 
jagód i śliwek. W ustach średniej wagi, 

gładkie, wyważone i intensywne.

Carmenere 

16°C

pizza, sałaty, tłuste ryby, przekąski warzywne, 
drób, białe mięsa z grilla

-

SC.195

Merlot

16°C

wędliny, pasty w sosach mięsnych, hamburgery, czerwone mięsa duszone

-

SC.197

Sauvignon Blanc, 
Semillon

8°C

aperitif, przekąski warzywne, sałaty, grillowane ryby, owoce morza, 
smażone białe mięsa, świeże sery kozie i owcze

-

GS.02

Merlot, 
Cabernet 
Sauvignon, 

Cabernet Franc

16°C

wędliny, pasztety, przekąski mięsne, kaczka, 
jagnięcina, smażone i pieczone czerwone mięsa, twarde sery żółte

6 m-cy

GS.01



Cour de Mandelotte 

Bordeaux Supérieur
AOC Bordeaux Supérieur

Intensywnie rubinowe, delikatnie aromatyczne 
akcentami czarnych porzeczek i jagód, 
wiśni i wanilii, w smaku giętkie i smukłe.

Cour de Mandelotte Moelleux
AOC Bordeaux

Atrakcyjnie złociste i połyskliwe, 
zdominowane nutami dojrzałych cytrusow, 

brzoskwiń i jabłek, w ustach krągłe, 
przyjemnie słodkawe i bezpretensjonalne.

CHILE FRANCJA

Sauvignon Blanc, 
Semillon

8°C

pikantne dania kuchni orientalnych, 
desery owocowe, keksy, ciasta drożdżowe

-

GS.05

Merlot, 
Cabernet Sauvignon, 

Cabernet Franc

16°C

wędliny, pasztety, przekąski mięsne, kaczka, 
jagnięcina, smażone i pieczone czerwone mięsa, twarde sery żółte

6 m-cy

GS.03

Haras de Pirque Reserva 

Carmenere
Maipo Valley

Typowe dla odmiany zapachy czarnych owoców 
jagodowych (czarna porzeczka, jeżyna) oraz nuty 

zielonej papryki i pieprzu. Całość uzupełniają niuanse 
toffi   i wanilii z łagodnymi taninami i dobrą strukturą. 

Haras de Pirque 

Reserva Chardonnay
Maipo Valley

Jasnożółta barwa z zielonymi refl eksami. 
Aromaty ananasa, skórki pomarańczowej, liczi i ziół. 

Na podniebieniu gładkie i odświeżające.

Chardonnay

10°C

sałaty, pasty, dania z ryb, owoców morza i białych mięs, 
sosy maślane i śmietanowe

30% wina przez 
6 m-cy

AN.110

Carmenere

18°C

przekąski mięsne, pizza z mięsem, pasty w sosach mięsnych, 
pieczone białe mięsa, duszone czerwone mięsa

10 m-cy

AN.108



Maison Ginestet Blanc
AOC Bordeaux

Słomkowy kolor z licznymi refl eksami, 
bukiet aromatów agrestu, ziół, brzoskwiń 
i polnych kwiatów, na języku potoczyste 

i odświeżające nutami grapefruita i limonki.

FRANCJA

Maison Ginestet Rouge
AOC Bordeaux

Zdecydowane i wyraziste nuty czerwonych 
i czarnych owoców, ziół i kawy, w ustach 

atak sprężystych tanin, energiczność 
i dobra budowa.

Maison Ginestet 

Medoc
AOC Medoc

Aromaty czarnych porzeczek, jeżyn 
i dojrzałych śliwek dopełniają nuty beczki, 

tytoniu i mokrej ziemi. Na palecie wino 
odznacza się dobrą strukturą, jest sprężyste, 

z drobnymi garbnikami. 
Posmak intensywny i trwały.

IZRAEL

Sauvignon 
Blanc, 

Semillon

8°C

aperitif, przekąski warzywne, sałaty, grillowane ryby, owoce 
morza, smażone białe mięsa, świeże sery kozie i owcze

-

GS.07

Merlot, 
Cabernet 
Sauvignon

18°C

wędliny, pasztety, przekąski mięsne, kaczka, jagnięcina, 
smażone i pieczone czerwone mięsa, twarde sery żółte

6 m-cy

GS.06

Cabernet 
Sauvignon, 

Merlot

18°C

wędliny, kaczka, dziczyzna, smażone i pieczone 
czerwone mięsa,twarde sery żółte

12 m-cy

GS.08

Mt. Tabor 

Cabernet Sauvignon
Galilee

Kolor nasycony rubinem i purpurą, w zapachu 
dominujące aromaty cassis, zielonej papryki 

i czarnego pieprzu, w ustach ciepłe, dynamiczne, 
z solidnym kręgosłupem.

Mt. Tabor 

Chardonnay
Galilee

Oko o słomkowej barwie, zachęca akcentami melona, 
brzoskwini, gruszki i owoców tropikalnych, 

w smaku przyjemne, krągłe, 
o delikatnie orzeźwiającym fi niszu.

Chardonnay

10°C

sałaty, pasty, dania z ryb, owoców morza i białych mięs, 
sosy maślane i śmietanowe

-

TY.02

Cabernet 
Sauvignon

18°C

wędliny, pasty w sosach mięsnych, hamburgery, jagnięcina, 
czerwone mięsa duszone i smażone

-

TY.01



Bordeaux de Citran 
AOC Bordeaux

Klasyczne, świetnie skonstruowane, 
przystępne w charakterze i przydatne 

gastronomicznie, zachęcające nutami dojrzalych 
wiśni, czarnych porzeczek, śliwek i ziół.

FRANCJA
Tabor Adama Merlot

Galilee
Wyraziste aromaty ciemnych owoców 

leśnych, podbite nutami śliwek i tytoniu, 
na podniebieniu złożone, wzbogacone 

nutami śródziemnomorskich ziół i przypraw, 
o aksamitnej fakturze.

IZRAEL

Tabor Adama Shiraz
Galilee

Imponująco głębokie, purpurowe, w zapachu 
charakterystyczne dla odmiany i klimatu, 

wabi akcentami morwy, wędzonych 
śliwek, dojrzałych malin i fi olków, 

okraszonych niuansami cedru, toffi   i pieprzu 
w jedwabistym i solidnym ciele.

Tabor Adama Thunder
Galilee

Skoncentrowane, purpurowe w kolorze, 
w zapachu uderza aromatami czereśni, 

dojrzałych malin, wanilii i kawy, na języku 
dobrze zbudowane, pełne, doskonale 

zrównoważone, z długim, soczystym fi niszem.
Merlot, Cabernet 

Sauvignon, 
Cabernet Franc

18°C

wędliny, pasztety, przekąski mięsne, kaczka, 
jagnięcina, smażone i pieczone czerwone mięsa, twarde sery żółte

12 m-cy

GS.04

Merlot

18°C

wędliny, jagnięcina, czerwone mięsa smażone i duszone, 
półtwarde sery żółte

12 m-cy

TY.03

Shiraz

18°C

wędliny, dziczyzna, jagnięcina, czerwone mięsa duszone 
i smażone, półtwarde sery żółte

12 m-cy

TY.04

Shiraz, 
Cabernet 
Sauvignon

18°C

wędliny, confi t de canard, dziczyzna, wołowina z grilla, 
smażone i pieczone czerwone mięsa, twarde sery żółte

12 m-cy

TY.05



FRANCJA NIEMCYAntoine Moueix Blanc
AOC Bordeaux

Połyskliwa, słomkowa barwa, aromatyczne 
świeżymi nutami brzoskwiń, agrestu, trawy, 

lipy i grapefruita, w ustach dynamiczne, 
świeże i pobudzające.

Antoine Moueix Rouge
AOC Bordeaux

Intensywnie rubinowe, w zapachu 
wiodące aromaty wiśni i czarnych 

owoców leśnych, śliwek i pieprzu, gibkie, 
o zaokrąglonych taninach i zachęcającym, 

owocowym zakończeniu.

Antoine Moueix 

Saint-Emilion
AOC Saint-Emilion 

Aksamitne i subtelne, z bogatymi akcentami 
śliwek, wiśni i owoców leśnych, kawy 
i czarnego pieprzu, w ustach solidne, 

z łagodnym, trwałym posmakiem.

Sauvignon 
Blanc

8°C

aperitif, przekąski warzywne, sałaty, grillowane ryby, owoce 
morza, smażone białe mięsa, świeże sery kozie i owcze

3 m-ce

JJ.60

Merlot

18°C

wędliny, pasztety, przekąski mięsne, kaczka, jagnięcina, 
smażone i pieczone czerwone mięsa, twarde sery żółte

12 m-cy

JJ.61

Merlot,
Cabernet 

Franc

18°C

wędliny, pasztety, przekąski mięsne, kaczka, jagnięcina, 
smażone i pieczone czerwone mięsa, twarde sery żółte

12 m-cy

JJ.62

Kendermanns Dornfelder
Qualitätswein Pfalz

Połyskliwa, rubinowa barwa, zapach 
z wiodącymi aromatami wiśni i jeżyn, 

na podniebieniu łagodna tanina 
i delikatne zakończenie.

Grauer Burgunder 

Kalkstein
Qualitätswein Pfalz
Świeże, aromatyczne, 

okrągłe i dobrze zbudowane.
Wyczuwalny aromat gruszek 

z lekką nutą orzechową.

Riesling Löss
Qualitätswein Pfalz 

Rasowy Riesling urzekający nutami moreli, 
gruszek, cytryn, pigwy i miodu. 

Energetyczną kwasowość równoważy 
niewielka ilość cukru resztkowego. 

Urokliwy i odświeżający.

Dornfelder

16°C

wędliny, przekąski mięsne, pasty w sosach mięsnych, 
pieczone białe i czerwone mięsa

-

KE.77

Pinot Gris

8°C

delikatne mięsa w kremowym sosie, 
ryby, kuchnia orientalna, dania wegetariańskie

-

KE.104

Riesling

8°C

aperitif, pikantne dania kuchni orientalnych, 
pizza, białe mięsa, sushi

-

KE.103



Château Grand 

Renom
AOC Bordeaux Supérieur

Zachęcające, klasyczne, aromatyczne 
dojrzałymi wiśniami, czarną porzeczką 
i owocami leśnymi, pieprzem i wanilią, 

sprężyste, rzutkie i wymowne.

Château Mouchet
AOC Puisseguin Saint-Emilion

Określone przez bogate nuty dojrzałych 
wiśni, jagód i śliwek urozmaiconych 

niuansami przypraw korzennych i kawy, 
dobrze zbudowane, treściwe, 

z miękkimi taninami.

Château Pont de Brion
AOC Graves

Połyskliwie rubinowe, w zapachu rządzą 
świeże aromaty dojrzałych czarnych 
porzeczek, wiśni i jeżyn, z delikatnie 
zaakcentowaną korzennością w tle, 
złożone, wartkie i zdecydowane.

FRANCJANIEMCY

Merlot

18°C

wędliny, pasztety, przekąski mięsne, kaczka, jagnięcina, 
smażone i pieczone czerwone mięsa, twarde sery żółte

14 m-cy

JJ.64

Merlot,
Cabernet

Franc

18°C

wędliny, pasztety, przekąski mięsne, kaczka, jagnięcina, 
smażone i pieczone czerwone mięsa, twarde sery żółte

12 m-cy

JJ.63

Cabernet 
Sauvignon, 

Merlot, 
Petit Verdot

18°C

wędliny, pasztety, przekąski mięsne, kaczka, jagnięcina, 
smażone i pieczone czerwone mięsa, twarde sery żółte

12 m-cy

JJ.65

Mucha Sekt Brut 

Delikatna kwasowość, subtelna perlistość 
i mnóstwo owocowej świeżości. 

Niezobowiązujące bąbelki na każdą okazję!

-

Chardonnay

6°C

aperitif, delikatne ryby i owoce morza, przekąski warzywne, 
sałaty, pizza, lekkie pasty

SO.08



FRANCJA

Sauternes 

‚La Fleur Renaissance’
AOC Sauternes

Imponująco złociste, urokliwe silnymi nutami 
morelowej i pomaranczowej konfi tury, miodu, 
rodzynek i suszonych fi g, w ustach apetyczne, 

obfi te i znakomicie wyważone.

Châteauneuf-du-Pape 

‚Clos de l’Oratoire des 

Papes’ Ogier
AOC Châteauneuf-du-Pape

Głęboko rubinowe z wiśniowymi refl eksami, 
wabi nutami truskawkowej konfi tury, wiśni, 

ciemnych owoców leśnych, cynamonu i tytoniu, 
w ustach pełne, solidne, złożone i długie. 

Grenache, Syrah,
Mourverde,

Cinsault

18°C

wędliny, pasty w sosach mięsnych, kaczka, 
jagnięcina, czerwone mięsa duszone i smażone, półtwarde sery żółte

14 m-cy

JJ.55

Semillon,
Sauvignon Blanc

8°C

desery mleczne, lody, ciasta, serniki, creme brulee, 
sery z niebeiską pleśnią, foie gras, keksy, mazurki

12 m-cy

JJ.66

POLSKA

Winnica Turnau 

Riesling
Baniewice

Riesling zachowuje swoją szlachetność, 
opartą na wysokiej chrupkiej kwasowości i kompozycji 

zapachów zielonego jabłka, limonki i cytrusów. 
Jego wyjątkowy charakter podkreśla aromat melona 

z delikatnie zaznaczoną nutą jaśminową. 
W smaku jabłkowo-grejpfrutowe, zdecydowane 

i orzeźwiające, z potencjałem na kilkuletni rozwój w butelce.

Winnica Turnau 

Pinot Noir
Baniewice

Czereśnia i truskawka, wyczuwalne w zapachu, 
mają swój udział również w kształtowaniu smaku 
i owocowości, która subtelnie przechodzi w ustach 

w nuty beczkowe, rysujące się pod postacią kawowo-
karmelowego posmaku. Krągłe taniny dokańczają 

dzieła i powodują, że wino jest zbalansowane i pełne, 
a jednocześnie aromatyczne i lekkie.

Winnica Turnau 

Rose
Baniewice 

Zapach nasuwa skojarzenie z ciepłem 
letnich owoców i zaskakuje intensywnością. 

Obecne tu aromaty poziomki, truskawki i czerwonej 
porzeczki w ustach komponują się z cytrusową 
kwasowością i egzotyczną nutą owocu granatu. 

Rosé z Winnicy Turnau to lekkie orzeźwienie w słońcu 
i eleganckie dopełnienie wieczornych spotkań oraz 

subtelny towarzysz kulinarnych podróży.

Riesling

8°C

aperitif, ryby, przekąski warzywne, drób, białe mięsa, kuchnie 
orientalne, miękkie sery krowie i owcze

-

WN.04

Pinot Noir

16°C

aperitif, ryby, przekąski warzywne, drób, białe mięsa, 
kuchnie orientalne, miękkie sery krowie i owcze

tak

WN.05

Rondo, 
Regent

8°C

aperitif, przekąski mięsne, sałaty, sushi, pizza, 
smażona cielęcina i wieprzowina, kurczak, indyk

-

WN.06



FRANCJADomaine Fevre 

Petit Chablis
AOC Petit Chablis

Młodość, świeżość, owocowość. 
Intensywnie wytrawne, subtelnie kwasowe 

i przyjemnie odświeżające na fi niszu. 

Domaine Fevre 

Chablis

1-er Cru Vaulorent
AOC Chablis 1-er Cru

Intensywne, krągłe, roślinno-owocowe 
z dyskretną tostową nutą. 

Na palecie pełne, o kremowej fakturze 
z silnie zaznaczoną mineralnością. 

Aksamitne i niezwykle trwałe w posmaku.

Domaine Fevre 

Chablis
AOC Chablis

Świeża owocowość z nutami białych 
brzoskwiń, gruszek i cytrusów z silnie 
zarysowanym mineralnym sznytem. 

Na palecie odświeżające o dyskretnym, 
kredowym fi niszu. 

POLSKA

Chardonnay

8°C

aperitif, ryby i owoce morskie, przekąski warzywne, sałaty, 
pizza, pasty, smażone białe mięsa

-

FV.01

Chardonnay

8°C

aperitif, białe ryby, ostrygi i inne skorupiaki, 
przekąski warzywne, sałaty, pasty, drób i białe mięsa

-

FV.02

Chardonnay

10°C

szlachetne dania z ryb, owoców morza i białych mięs, sosy maślane 
i śmietanowe z dodatkiem grzybów, sery z białym porostem

-

Winnica Turnau Hibernal
Baniewice

Klarowne, o jasnożółtej, błyszczącej barwie, 
oferuje intrygujący zapach owocowo-roślinny, 

od cytryn, przez liście czarnej porzeczki, 
po polne zioła, w ustach wyraźna słodycz, 
współgrająca z przyjemną kwasowością.

Winnica Turnau 

Rondo Regent
Baniewice

Oko purpurowe, z wyraźnymi refl eksami, 
nos pełen aromatów czerwonych owoców 
leśnych, kakao i papryki, w ustach solidne, 

aksamitne i zwarte.

Winnica Turnau 

Solaris
Baniewice

 Aromaty gruszki, brzoskwini i miodu znajdują 
swoje odbicie w smaku, gdzie wyraźna 
grejpfrutowa kwasowość równoważy się 

z wytrawnością i dojrzałością, niepozbawioną 
owocu. Solaris z Winnicy Turnau to 

intensywne i charakterne wino o niezwykle 
stabilnej budowie.

Hibernal

8°C

aperitif, pikantne dania kuchni orientalnych, drób, białe mięsa, 
grzyby, miękkie sery krowie i owcze, słone sery twarde 

i wędliny, desery owocowe, keksy, ciasta drożdżowe

-

WN.01

Rondo, 
Regent

16°C

wędliny, przekąski mięsne, pasty w sosach mięsnych, 
pieczone białe i czerwone mięsa

6 m-cy

WN.02

Solaris

8°C

aperitif, ryby i owoce morskie, przekąski warzywne, sałaty, 
drób, smażone białe mięsa

-

WN.03 FV.03



FRANCJA POLSKA

Saint Marc Reserve 
Cabernet Sauvignon 

IGP Pays d’Oc
Rubinowa barwa, zapach świeży, z wyraźną nutą 

czarnej porzeczki, podpartą akcentem 
zielonej papryki, w ustach pełne, 
owocowe i przyjemnie wytrawne. 

Saint Marc Reserve 
Sauvignon Blanc

IGP Pays d’Oc
Połyskliwe, słomkowe oko z zielonymi refl eksami, 

w zapachu intensywne, cytrusowo-roślinne, 
w smaku żwawe i rześkie.

Sauvignon 
Blanc

8°C

aperitif, przekąski warzywne, sałaty, pasty, sosy pomidorowe, 
grillowane ryby, owoce morza, smażone białe mięsa, 

świeże sery kozie i owcze

-

VF.05

Cabernet
Sauvignon

16°C

wędliny, pasty w sosach mięsnych, hamburgery, jagnięcina, 
czerwone mięsa duszone i smażone

-

VF.04

Winna Góra Riesling 

Znad Pradoliny
Górzykowo

Słomkowa, połyskliwa barwa, o lekko 
aromatycznym, owocowym i kiwiatowym 

bukiecie, w smaku półwytrawne, 
z cytrusowym zakończeniem.

Winna Góra 

Regent
Górzykowo

 Połyskliwe, purpurowe z fi oletowymi 
refl eksami, nos przywodzi aromaty owoców 

leśnych i gorzkiej czekolady, w ustach 
zdecydowane, pełne i harmonijne.

Saphira

8°C

aperitif, pikantne dania kuchni orientalnych, drób, białe mięsa, 
grzyby, miękkie sery krowie i owcze, słone sery twarde 

i wędliny, desery owocowe, keksy, ciasta drożdżowe

-

WG.04

Riesling

8°C

aperitif, pikantne dania kuchni orientalnych, drób, białe mięsa, 
grzyby, miękkie sery krowie i owcze, słone sery twarde 

i wędliny, desery owocowe, keksy, ciasta drożdżowe

-

WG.03

Regent

16°C

8 m-cy

WG.01

Winna Góra Saphira
Górzykowo

Zapach ciekawie łączy nuty cytrusów, białych 
kwiatów i świeżych owoców, podbitych 

akcentami roślinnymi, w smaku energiczne, 
orzeźwiające i czyste.

wędliny, przekąski mięsne, pasty w sosach mięsnych, 
pieczone białe i czerwone mięsa



FRANCJA

Saint Marc Reserve 

Cabernet Sauvignon 

Bag in Box
IGP Pays d’Oc

Rubinowa barwa, zapach świeży, z wyraźną 
nutą czarnej porzeczki, podpartą akcentem 
zielonej papryki, w ustach pełne, owocowe 

i przyjemnie wytrawne. 

Saint Marc Reserve 

Sauvignon Blanc 

Bag in Box
IGP Pays d’Oc

Połyskliwe, słomkowe oko z zielonymi 
refl eksami, w zapachu intensywne, cytrusowo-

roślinne, w smaku żwawe i rześkie. 

Sauvignon 
Blanc

8°C

-

aperitif, przekąski warzywne, sałaty, pasty, sosy pomidorowe, 
grillowane ryby, owoce morza, smażone białe mięsa, 

świeże sery kozie i owcze

VF.02

Cabernet
Sauvignon

16°C

wędliny, pasty w sosach mięsnych, hamburgery, 
jagnięcina, czerwone mięsa duszone i smażone

VF.01

10 litrów

10 litrów

POLSKA

Winna Góra 

Riesling Liryczny
Górzykowo

W zapachu świeże, o czystych aromatach gruszek, 
cytryn i kwiatów, w smaku wytrawne, potoczyste, 

z długim posamkiem.

Riesling

8°C

aperitif, ryby, przekąski warzywne, drób, białe mięsa, kuchnie orientalne, 
miękkie sery krowie i owcze

-

WG.02



FRANCJA
Jean Claude Pépin 

Sauvignon Blanc 

Bag in Box
Vin de France

Słomkowe  z zielonym błyskiem, 
intensywne aromaty cytrusów, agrestu i roślin,  

w ustach wytrawne i odświeżające.

Jean Claude Pépin 

Cinsault Rosé 

Bag in Box 
Vin de France

Powabna, świetlista różowa barwa, 
nos o zdecydowanym aromacie truskawek 

i śliwiek, na języku lekkie, wyraźnie owocowe 
i orzeźwiające.

Jean Claude Pépin 

Cabernet Sauvignon 

Bag in Box
Vin de France

Oko rubinowe z wiśniowym połyskiem, 
w zapachu świeże, wyraźne akcenty czarnej 

porzeczki i wiśni, w smaku łagodnie 
owocowe i przyjemnie wytrawne.

Cabernet 
Sauvignon

16°C

wędliny, pasty w sosach mięsnych, hamburgery, jagnięcina, 
czerwone mięsa duszone i smażone

-

JJ.56

Cinsault

8°C

wędliny, pasty w sosach mięsnych, hamburgery, jagnięcina, 
czerwone mięsa duszone i smażone

-

JJ.58

Sauvignon
Blanc

8°C

aperitif, przekąski warzywne, sałaty, pasty, sosy pomidorowe, 
grillowane ryby, owoce morza, smażone białe mięsa, 

świeże sery kozie i owcze

-

JJ.57

10 litrów

PORTUGALIAJMF Setubal Branco
Vinho Regional Peninsula de Setubal
Intensywnie słomkowe ze złotym błyskiem. 
Akcenty pieczonego jabłka przeplatają się 

z nutami owoców tropikalnych i cytryn. 
Lekkie, świeże i bezpretensjonalne.

JMF Setubal Tinto
Vinho Regional Peninsula de Setubal

Czerwone owoce, pikantne przyprawy i mięta 
to wiodące nuty aromatyczne 

JMF Tinto. Przyjaźnie owocowe, 
młodzieńcze i niezobowiązujące. 

Najlepsze lekko schłodzone.

Fernão Pires, 
Moscatel de 

Setúbal

8°C

aperitif, ryby, przekąski warzywne, drób, białe mięsa, 
kuchnie orientalne, miękkie sery krowie i owcze

-

FN.02

Castelão, 
Aragonez

14°C

wędliny, pasztety, pizza z mięsem, pasty w sosach mięsnych, 
tłuste ryby, pieczone białe i czerwone mięsa

-

FN.03

Terras Altas Dão
DOC Dão 

 Ciemnorubinowe z dominacją nut czarnych 
owoców jagodowych - borówek, jeżyn 

i jagód. Soczyście owocowe i umiarkowanie 
taniczne o bardzo przyjemnym, 

gładkim posmaku.

Jaen, 
Alfrocheiro, 

Touriga Nacional

16°C

wędliny, pasztety, pizza z mięsem, pasty w sosach mięsnych, 
pieczone białe i czerwone mięsa

10% wina w nowych 
francuskich beczkach

FN.01

Montado Alentejano
Vinho Regional Alentejano

 Rubinowa szata, intensywne akcenty 
czarnej porzeczki, czekolady, liści tytoniu 

i drewna. Na podniebieniu średniej budowy, 
pełne owocowej werwy z umiarkowaną ilością 

gładkich i słodkich tanin.

Aragonez, 
Trincadeira, 

Alicante Bouschet, 
Syrah

16°C

wędliny, pasztety, pizza z mięsem, pasty w sosach mięsnych, 
pieczone białe i czerwone mięsa

4 m-ce

FN.04



WŁOCHY

Bepin de Eto 

Moscato Dolce
Spumante Dolce Millesimato

Eteryczny, muszkatowy nos przywołuje skojarzenia 
z zapachem brzoskwiń, moreli, kwiatem pomarańczy, 

wisterią i szałwią. Usta leciutkie, subtelnie słodkie 
i odświeżające.

Moscato

6°C

desery owocowe, serniki, musy owocowe, lody

-

BN.14

Prazo de Roriz
DOC Douro

Ciemnogranatowe z fi oletowym błyskiem. 
Aromat wiśni, porzeczek, czarnego pieprzu 

z grafi towym wykończeniem. 
Owocowe na podniebieniu 

z niewielką ilością miękkich tanin. 

Post Scriptum
DOC Douro

Atrakcyjny i zdecydowany aromat suszonych 
śliwek, czarnych wiśni, ziół i dyskretny 

mineralny niuans. Na palecie pełne 
i ekstraktywne o mocnej strukturze. 
Wytrawne i intensywne o wyraźnie 

garbnikowym posmaku.

Chryseia
DOC Douro

 Odznacza się wielką intensywnąścią 
aromatów i smaków. Odnajdziemy tu 
nuty śliwek, czarnych wiśni, przypraw, 

świeżo palonej kawy i grafi tu. 
Mocna i zwarta budowa, mnóstwo 
intensywnych garbników, potężna 

ekstraktywność i bardzo wyraźne użycie 
beczki stanowią o charakterze tego wina.

PORTUGALIA

Touriga Franca,
Tinta Barroca,
Tinta Roriz,

Tinta Amarela,
Touriga Nacional

16°C

przekąski mięsne, pasty w sosach mięsnych, pieczone białe 
mięsa, duszone czerwone mięsa, twarde sery żółte

tak

GH.20

Tinta Roriz,
Touriga Nacional
Touriga Franca

18°C

przekąski mięsne, pasty w sosach mięsnych, pieczone białe 
mięsa, duszone czerwone mięsa, twarde sery żółte

14 m-cy

GH.21

70% Touriga Nacional
30% Touriga Franca

18°C

przekąski mięsne, pasty w sosach mięsnych, 
grillowane czerwone mięsa, duszone czerwone mięsa, 

dziczyzna, twarde sery żółte

15 m-cy

GH.22



WŁOCHY

Proprieta Sperino Lessona
DOC Lessona

Lekko płowe, rubinowe oko z ciepłym błyskiem, 
zapach ekspresyjny, z wiodącymi malinami, 

truskawkami, suszoną śliwką i owocami leśnymi, 
z akcentami przypraw i fi ołków, w ustach surowe, 

zmysłowe i pobudzające.

Proprieta Sperino ‚Uvaggio’
DOC Coste della Sesia

Połyskliwie rubinowe, młodzieńcze w zapachu 
zdominowanym przez świeże akcenty wiśni i śliwek, 

w ustach atrakcyjne, soczyste, z zaokrąglonymi 
taninami i dlugim zakonczeniem.

PORTUGALIA

Fiuza Touriga Nacional
Vinho Regional Tejo

Gęste, o efektownej, ciemnej barwie, 
pobudzające i urzekające śliwkowo-czekoladową 
nutą. Na palecie zachowuje owocowy charakter 
wzbogacony drobnymi i miękkimi garbnikami.

Fiuza Alvarinho
Vinho Regional Tejo

Lekkie i zwiewne. 
Kusi aromatami cytrusów, 

marakui i kwiatu pomarańczy, 
wtopionych w orzeźwiającą, 

mineralną materię.

Alvarinho

8°C

aperitif, ryby,owoce morza, przekąski warzywne, drób, białe mięsa, 
kuchnie orientalne, miękkie sery krowie i owcze

-

FZ.01

Touriga
Nacional

16°C

przekąski mięsne, pasty w sosach mięsnych, pieczone białe mięsa, 
duszone czerwone mięsa, twarde sery żółte

6 m-cy

FZ.02

80% Nebbiolo,
15% Vespolina,
5% Croatina

18°C

dziczyzna, królik, czerwone mięsa w sosach grzybowych oraz duszone, 
udo kaczki, dojrzałe twarde sery żółte

22 m-ce

IO.07

Nebbiolo

18°C

dziczyzna, królik, czerwone mięsa w sosach 
grzybowych oraz duszone, udo kaczki, dojrzałe twarde sery żółte

40 m-cy

IO.06



WŁOCHY

Isole e Olena 

‚Cepparello’
IGT Toscana

Świetliście rubinowe, o zapachu zdominowanym 
przez aromaty dojrzałych czerwonych owoców, 
z wiśniami w roli głównej. W smaku pikantne, 

korzenne, bogate, eleganckie i doskonale 
skonstruowane. 

Isole e Olena 

Chianti Classico
DOCG Chianti Classico

Głęboka, szkarłatna barwa, w zapachu aromaty 
świeżych wiśni, czerwonych porzeczek i jeżyn, 

na podniebieniu gibkie, mineralne, orzeżwiające, 
z zazanaczonymi taninami.

PORTUGALIA

Quinta de Lourosa 

Vinho Verde
DOC Vinho Verde

Lekkie, żeśkie i odświeżające. 
Pełne cytrusowych, gruszkowych oraz 
brzoskwiniowych aromatów i smaków. 
Subtelnie perliste, niezobowiązujące, 

doskonale skrojone Vinho Verde.

80% Sangiovese,
15% Canaiolo,

5% Syrah

18°C8°C

wędliny, pasty w sosach mięsnych i grzybowych, pieczone białe mięsa, 
pieczone i duszone czerwone mięsa

12 m-cy

IO.01

Sangiovese

18°C

wędliny, pieczone białe mięsa, dzikie ptactwo, królik, 
pieczone i smażone czerwone mięsa, dojrzałe sery twarde

20 m-cy

IO.03

Arinto, 
Loureiro 

aperitif, ryby,owoce morza, przekąski warzywne, drób, białe mięsa, 
kuchnie orientalne, miękkie sery krowie i owcze

-

GJ.01



Isole e Olena 

Collezione Privata 

Chardonnay
IGT Toscana

Aromaty białych kwiatów, brzoskwiń, tostów, 
masła i migdały. Ustach aksamitne, łagodne 
i kremowe o trwałym, owocowo-mineralnym 

posmaku. Wielka klasa.

Isole e Olena 

Collezione Privata Syrah
IGT Toscana

Skoncentrowane, purpurowe, w zapachu 
i smaku ukazuje klasyczną kombinację 

bogatych nut owoców leśnych, kalifornijskich 
śliwek i czereśni, z dozą pieprzności 
i korzenności. Pluszowe i krzepkie.

Isole e Olena 

Collezione Privata 

Cabernet Sauvignon
IGT Toscana

 Kolor intensywnie rubinowy, bukiet dostojny, 
z wiodącymi aromatami czarnych porzeczek 

i eukaliptusa, z akcentami cassis, owoców 
leśnych, cedru i przypraw korzennych 

wplecionych w giętkie ciało. 

WŁOCHY Blés Joven
DOP Valencia

Młode, świeże, kwiatowe i intensywnie 
owocowe. Łagodne i soczyste, 

o truskawkowo-wiśniowym posmaku.

Blés Roble
DOP Valencia

Rubinowa barwa, aromat owoców 
jagodowych i kakao. Łagodne, miękkie 

i trwałe w posmaku.

Blés Reserva
DOP Valencia

 Ciemnoczerwona szata z ceglanymi 
refl eksami. Czerwone owoce pestkowe 

i maliny na waniliowo, przyprawowym tle. 
Dobrze zbudowane, eleganckie i trwałe 

w posmaku.

HISZPANIA

80% Bobal,
10% Tempranillo,
10% Cabernet 

Sauvignon

16°C

wędliny, przekąski mięsne, czerwone mięsa duszone, 
półtwarde sery żółte

-

RN.01

80% Bobal,
10% Tempranillo

16°C

wędliny, przekąski mięsne, czerwone mięsa duszone, 
półtwarde sery żółte

3 m-ce

RN.02

60% Monastrel,
20% Tempranillo,
20% Cabernet 

Sauvignon

18°C

wędliny, przekąski mięsne, czerwone mięsa duszone, 
półtwarde sery żółte

12 m-cy

RN.04

Cabernet 
Sauvignon

18°C

wędliny, confi t de canard, dziczyzna, wołowina z grilla, 
smażone i pieczone czerwone mięsa, twarde sery żółte

24 m-ce

IO.02

Syrah

18°C

wędliny, jagnięcina, confi t de canard, dziczyzna, czerwone 
mięsa duszone, sosy grzybowe, półtwarde sery żółte

24 m-ce

IO.05

Chardonnay

12°C

szlachetne dania z ryb, owoców morza i białych mięs, 
sosy maślane i śmietanowe, sery z białym porostem

12 m-cy

IO.04



Baron de Ley 

Gran Reserva
DOCa Rioja

Aromaty kandyzowanych owoców, czarnej 
herbaty, skóry, suszonych kwiatów i czereśni, 
w smaku szlachetne o balsamicznej fakturze, 
doskonale zrównoważone, aksamitne i bogate. 

Baron de Ley 

‚Tres Vinas’ Blanco 

Reserva
DOCa Rioja

Imponujący złoty kolor, zapach uderza 
nutami żółtych owoców, rodzynek, migdałów 

i miodu. Na palecie świeże, mineralne, 
aksamitnie gładkie i lekko słone w posmaku.

Baron de Ley 

 ‚Siete Vinas’ Reserva
DOCa Rioja

 Kompleksowe, eleganckie i bardzo długie. 
Silne aromaty ciemnych owoców jagodo-

wych, konfi tur, fi ołków i wędzonego drewna. 
Usta perfekcyjnie złożone, z dużą ilością 
miękkich garbników o słodkim posmaku.

HISZPANIA WŁOCHY

La Spinetta Il 

Gentile di Casanova
IGT Toscana

Rubinowa szata, intensywne akcenty 
czarnej porzeczki, kandyzowanych 

wiśni, rozmarynu oraz mentolu. 
Na podniebieniu krągłe, soczyście 

owocowe, pełne słodkich tanin. 
Wyrafi nowane i trwałe w posmaku.

La Spinetta Il 

Nero di Casanova
DOC Terre di Pisa

Nuty kandyzowanych pomarańczy, 
czarnych owoców oraz suszonych kwiatów 

i ziół. Pełne i soczyste z umiarkowaną ilością 
gładkich tanin.

Sangiovese

16°C

wędliny, pasty w sosach mięsnych i grzybowych, pieczone białe mięsa, 
pieczone i duszone czerwone mięsa, twarde sery żółte

9 m-cy

LS.12

Prugnolo Gentile 

18°C

pasty w sosach mięsnych i grzybowych, pieczone białe mięsa, pieczone 
i duszone czerwone mięsa, grillowany drób, risotto, twarde sery żółte

24 m-ce

LS.13

Tempranillo

18°C

wędliny, pieczone białe mięsa, dzikie ptactwo, królik, pieczone 
i smażone czerwone mięsa, dojrzałe sery twarde

24 m-ce

LY.05

Viura, Malvasia,
Garnacha 

Blanca

10°C

ryby, owoce morza i białe mięsa w sosach maślanych i śmieta-
nowych, smażona wieprzowina, homar

12 m-cy

LY.08

Tempranillo,
Graciano, Garnacha 
Tinta, Mazuelo, Viura, 
Malvasia, Garnacha 

Blanca

18°C

szlachetne wędliny, jagnięcina, confi t de canard, wołowina 
z grilla, czerwone mięsa duszone, twarde sery żółte

48 m-cy

LY.09



WŁOCHY

Dürer-Weg Pinot Grigio
DOC Alto Adige - Südtirol

W aromacie wyczuwalne nuty pieprzu, 
w tle pojawiają się akcenty gruszek, 

słodkich jabłek i jaśminu.

Dürer-Weg Pinot Bianco
DOC Alto Adige - Südtirol

 Słomkowa barwa, subtelne nuty moreli, 
brzoskwiń i jabłek, rześkie i delikatne.

HISZPANIA

Torre de Ermelo Albariño 
DO Rias Baixas

Klasyczny przykład galicyjskiego emblematu, 
kusi delikatnymi aromatami brzoskwiń, 
cytrusów i słodkich jabłek, wtopionych 

w orzeźwiającą, mineralną, krągłą materię.

Pinot 
Bianco

8°C

aperitif, ryby morskie, owoce morza, przekąski warzywne, 
sałaty, pizza, pasty

-

CN.61

Pinot 
Grigio

8°C

aperitif, ryby morskie, przekąski warzywne, 
sałaty, pizza, pasty, białe mięsa

-

CN.62

Albariño

8°C

aperitif, ryby,owoce morza, przekąski warzywne, drób, białe mięsa, 
kuchnie orientalne, miękkie sery krowie i owcze

-

HG.04



Baron de Ley Graciano
DOCa Rioja

Nuty czerwonych owoców jagodowych 
jak porzeczki, truskawki, maliny. 

Delikatnie ziemiste z subtelną nutą dębiny. 
Usta smukłe, soczyście owocowe, 

długi i harmonijne.

HISZPANIA

Baron de Ley Maturana
DOCa Rioja

Ciemnofi oletowa szata. 
Aromat jagód, porzeczek i jeżyn plus kakao 

i balsamico. Soczyste, mineralne, 
dobrze zbalansowane i trwałe.

Baron de Ley Reserva
DOCa Rioja

Nowoczesna Rioja o silnie owocowym 
charakterze. Aromaty ciemnych wiśni, 

malin i śliwek mieszają się z nutami kokosu, 
toffi   i ziół. Intensywne i złożone w ustach 

o aksamitnej fakturze i odświeżającym 
posmaku czerwonych owoców.

Amarone Riserva il Lussurioso
DOCG Amarone della Valpolicella 

Classico Riserva
Głęboko rubinowa barwa, zapach intensywny, 

konfi turowo-nalewkowy, w tle rodzynki, kandyzowane 
wiśnie, wędzone śliwki, tytoń, cedr, cynamon, 

wanilia i fi gi. Na palecie złożone, gęste, 
rozgrzewające i aksamitne. 

Valpolicella Ripasso

 Il Bugiardo
DOC Valpolicella Ripasso Classico Superiore
Ciemny rubinowy kolor. Intensywny, elegancki zapach 

dojrzałych czerwonych owoców i przypraw, 
z subtelnym aromatem wanilii i tytoniu. 

Trwałe i intensywne w smaku z aksamitnym 
i harmonijnym fi niszem.

WŁOCHY

Corvina, 
Corvinone, 
Rondinella, 

Oseleta, Croatina

18°C

wędliny, pieczone białe mięsa, jagnięcina, confi t de canard, dziczyzna, 
czerwone mięsa duszone, gulasz, półtwarde sery żółte

12 m-ce

BQ.02

Corvina, 
Corvinone, 
Rondinella, 

Oseleta, Croatina

18°C

wędliny, pieczone białe mięsa, jagnięcina, confi t de canard, dziczyzna, 
czerwone mięsa duszone, borowiki, sosy grzybowe, dojrzałe sery żółte

24 m-ce

BQ.01

Graciano

16°C

wędliny, pasty w sosach mięsnych, kaczka, jagnięcina, 
czerwone mięsa duszone i smażone, półtwarde sery żółte

12 m-cy

LY.06

Maturana

16°C

wędliny, pasty w sosach mięsnych, kaczka, jagnięcina, 
czerwone mięsa duszone i smażone, półtwarde sery żółte

12 m-cy

LY.07

Tempranillo

18°C

wędliny, pasty w sosach mięsnych i grzybowych, 
pieczone białe mięsa, jagnięcina z rusztu, 

pieczone czerwone mięsa, półtwarde sery żółte

20 m-cy

LY.04



Guad al Mare
DOC Maremma Toscana

Intensywnie rubinowe, soczyście owocowe 
z nutami wiśni i białej czekolady. 

Kompleksowe, wytrawne 
z balsamicznym wykończeniem.

WŁOCHY

Principesco Pinot Grigio
IGT Veneto

Orzeźwiające, harmonijne i lekkie wino, 
o jabłkowo-brzoskwiniowej nucie owocowej 

i kwiatowym wykończeniu.

Almarosa Primitivo
IGT Puglia

Ciemne i skoncentrowane. 
Dominują akcenty nalewki, 

lukrecji oraz malin. 
Delikatnie słodkawe 

o aksamitnym posmaku.

Baron de Ley 

Club Privado
DOCa Rioja

Głęboki rubinowy kolor, bukiet bogatych aromatów 
owoców leśnych i wiśni, miękkie i delikatne taniny, 

trwałe, owocowe zakończenie.

Baron de Ley 

Blanco
DOCa Rioja

Jasno-żółta barwa z zielonymi refl eksami. 
Nos obfi tuje w egzotyczne aromaty owoców, 

ziół, koperku i siana. Na podniebieniu świeże, 
zrównoważone i chrupkie.

HISZPANIA

Viura,
Malvasia

8°C

aperitif, delikatne ryby morskie, przekąski warzywne, 
sałaty, pizza, lekkie pasty

-

LY.01

Tempranillo

16°C

przekąski mięsne i warzywne, pizza z mięsem, pasty w sosach mięsnych, 
pieczone białe mięsa, duszone czerwone mięsa.

6 m-cy

LY.03

50% Sangiovese, 
30%  Merlot, 

20% Cabernet 
Sauvignon

16°C

pasty oraz risotto w sosach mięsnych i grzybowych, pieczone 
białe mięsa, grillowany drób, twarde sery żółte

6 m-cy

CA.90

Pinot 
Grigio

8°C

aperitif, delikatne ryby morskie, przekąski warzywne, 
sałaty, pizza, lekkie pasty

-

CA.88

Primitivo

16°C

wędliny, pieczone białe mięsa, jagnięcina, 
kaczka, młode sery żółte

-

CA.89



HISZPANIA

Infi nitus Malbec
Vino de la Tierra de Castilla

Atrakcyjne nuty dojrzałej wiśni, 
jagód i czarnej porzeczki. 

Na palecie intensywnie owocowe i gładkie.

Infi nitus Gewürztraminer
Vino de la Tierra de Castilla
Delikatnie orzeźwiające, uderzające 

aromatami róży, grapefruita, goździków 
i owoców tropikalnych. 
Lekkie i odświeżające.

WŁOCHY

Scudo Oro 

Prosecco Treviso Brut
DOC Prosecco Treviso

Urzeka aromatami białych kwiatów oraz jabłek 
i gruszek. Lekkie, delikatne, odświeżające.

Corterosso Primitivo 

di Manduria Riserva
DOC Primitivo di Manduria

Ciemne, skoncentrowane i dobrze zbudowane. 
Łagodne, o miękkich taninach 
i śliwkowo-czereśniowym stylu.

Primitivo

18°C

wędliny, pieczone białe i czerwone mięsa, jagnięcina, 
kaczka, młode sery żółte

12 m-cy

CE.02

Glera

6°C

aperitif, delikatne ryby morskie, przekąski warzywne, sałaty, 
pizza, lekkie pasty

-

VO.05

Gewürztraminer

8°C

aromatyczne dania orientalne, miękkie sery dojrzewające, 
sałaty, drób, wieprzowina

-

MB.106

Malbec

16°C

wędliny, przekąski mięsne, czerwone mięsa duszone, 
półtwarde sery żółte

- 

MB.107

Viña Bujanda Reserva
DOCa Rioja

Purpurowe i głębokie w kolorze, 
uderzające aromatami nalewki z wiśni 
i jagód, tytoniu, złożone i efektowne.

Tempranillo

18°C

wędliny, dziczyzna, jagnięcina, czerwone mięsa duszone 
i smażone, półtwarde sery żółte

20 m-cy

MB.104



El Ilusionista Joven
DO Ribera del Duero

Połyskliwa, purpurowa suknia, zdecydowane, 
bogate nuty dojrzalych wiśni i owoców 
leśnych, na podniebieniu pełne wigoru, 

potoczyste, z zaakcentowanymi taninami. 

El Ilusionista Roble
DO Ribera del Duero

Głęboka, purpurowa barwa z ciepłym 
błyskiem, atrakcyjna kombinacja nut borówek, 

jeżyn i smażonych wiśni, 
otulonych waniliowo-pieprzną peleryną. 

Dziarskie, krzepkie i przyjazne. 

El Ilusionista Crianza
DO Ribera del Duero

 Intensywna wiśniowo-rubinowa barwa, 
w zapachu złożone i interesujące, 

łączy konfi turową owocowość, korzenność 
przypraw i elegancję dojrzalości, 

na podniebieniu solidne, zintegrowane 
i stanowcze.

HISZPANIA HISZPANIA

Tempranillo

16°C

przekąski mięsne, pizza z mięsem, pasty w sosach mięnych, 
pieczone białe mięsa, duszone czerwone mięsa

-

HG.01

Tempranillo

16°C

wędliny, jagnięcina, czerwone mięsa duszone i smażone, 
półtwarde sery żółte

5 m-cy

HG.02

Tempranillo

18°C

wędliny, dziczyzna, jagnięcina, czerwone mięsa duszone 
i smażone, półtwarde sery żółte

14 m-cy

HG.03

Sherry Pedro Ximenez 

Viña 98
DO Jerez

Mahoniowe i miodowo gęste. Silne nuty rodzynek, 
orzechów, miodu gryczanego i drewna. 

Na palecie obfi te, kremowe, gładkie i trwałe.

Sherry Oloroso Alburejo
DO Jerez

Bursztynowa szata i wyraziste aromaty wanilii, 
migdałów i drewna. Wytrawne i aksamitne 

o trwałym posmaku.

Palomino

8°C

aperitif, tapas, grillowane krewetki, paella, sardele, marynowane karczochy

solera

IV.12

Pedro Ximenez

8°C

desery mleczne, lody, ciasta, creme brulee, cantucci, kajmaki, 
keksy, mazurki, sosy, koktajle

solera

IV.13



HISZPANIA HISZPANIA

Sherry Cream Aranda
DO Jerez

Głęboki, mahoniowy kolor, 
intensywne nuty palonego miodu, 

orzechów rodzynek i drewna. 
W smaku dojrzałe słodkie i gładkie.

Sherry Manzanilla La Jaca
DO Manzanilla Sanlucar de Barrameda

Mocny aromat zielonych oliwek, migdałów, 
suszonych grzybów i kredy. 

Urzeka trwałością intensywnego smaku 
z wyraźnie słonym wykończeniem.

Palomino

8°C

aperitif, tapas, grillowane krewetki, paella, sardele, marynowane karczochy

solera

IV.10

Palomino,
Pedro Ximenez

8°C

desery mleczne, lody, ciasta, creme brulee, cantucci, kajmaki, 
keksy, mazurki, sosy, koktajle

solera

IV.11

Parada de Atauta
DO Ribera del Duero
Harmonijne i kompleksowe. 

Owocowy aromat dojrzałych wiśni, konfi tury 
jeżynowej i słodkich przypraw uzupełnia 
się znakomicie z subtelną kwasowością 
i drobnymi, idealnie „wypolerowanymi” 

garbnikami.

Dominio de Atauta
DO Ribera del Duero

Kuszący aromat mailin i jeżyn przeplata się 
z nutami lawendy, rozmarynu, rumianku, 
słodkich przypraw i szlachetnego dębu. 
Na podniebieniu energiczne, soczyście 
owocowe, z ferią drobnych garbników 
i fi nezyjnym korzennym posmakiem. 

Ribera w absolutnie najlepszym wydaniu!

Valdegatiles

Dominio de Atauta
DO Ribera del Duero
Eteryczne, bogate i urzekające. 

Aromaty czerwonych i czarnych owoców 
jagodowych przeplatają się z akcentami mokki, 

tytoniu, korzennych przypraw, skóry i dębu. 
Pomimo swej siły wabi subtelną harmonią 

aromatów i smaków. Jest niezwykle złożone, 
kompleksowe i trwałe na fi niszu. 

Cieszy już dziś ale swe apogeum osiagnie 
za ok. 20-30 lat. Wielka klasa! 

Tinto Fino 

18 °C

 przekąski mięsne, pasty w sosach mięsnych, pieczone białe 
mięsa, duszone czerwone mięsa, twarde sery żółte

12 m-cy

IV.01

Tinto Fino

18°C

pasty w sosach mięsnych, pieczony królik, duszona jagnięcina, 
smażone czerwone mięsa, obfi te gulasze, potrawy z grzybami, 

twarde sery żółte

18 m-cy

IV.02

Tinto Fino

18°C

duszona jagnięcina, smażone i grillowane czerwone mięsa, obfi te 
gulasze, potrawy z grzybami, czarne trufl e, twarde sery żółte

18 m-cy

IV.03



HISZPANIA HISZPANIAK-Naia
DO Rueda

Mocne aromaty dojrzałej moreli, brzoskwiń 
z syropu, grapefruita, anyżku i białego bzu. 

Na palecie czyste, łagodne, 
trwałe i pełne orzeźwienia.

S-Naia Sauvignon Blanc
DO Rueda

Buchające ekspresją aromatów Sauvignon 
Blanc. Zielone nuty liści pomidorów, krzewów 

czarnej porzeczki, pokrzyw i owoców 
tropikalnych. Paleta smakowa czysta, 
odświeżająca i subtelnie kwasowa.

Torre de Golban Roble
DO Ribera del Duero

Głęboka, purpurowa barwa z fi oletowym 
błyskiem, atrakcyjna kombinacja nut czarnych 

owoców jagodowych i śliwek węgierek, 
całość dopełnia słodko-korzenny fi nisz. 

Smakowite i przyjazne. 

Torre de Golban Crianza
DO Ribera del Duero

Intensywnie rubinowa szata. Kuszący aromat 
czerwonych i czarnych owoców uzupełniają 
nuty lukrecji i słodko-pikantnych przypraw. 
Idealnie zrónoważone i kragłe w ustach 
z wyraźnie podkreśloną owocowością 

i świeżą kwasowością na fi niszu.

Manon
Vino de la Tierra de Castilla
Radośnie owocowe. Atrakcyjne nuty 

dojrzałej wiśni, jagód i czarnej porzeczki. 
Na palecie intensywnie soczyste, 

gładkie i przyjazne.

Venta La Ossa TNT 
Vino de la Tierra de Castilla

Wielowymiarowe i złożone. Pełne niuansów 
owocowych, kwiatowych, przyprawowych, 

balsamicznych i mineralnych. 
Głebokie i wyrafi nowane w smaku z dużą 
ilością drobnych i aksamitnych garbników.

Tinto Fino

18°C

wędliny, dziczyzna, jagnięcina, czerwone mięsa duszone 
i smażone, półtwarde sery żółte

12 m-cy

IV.07

Tempranillo

16°C

wędliny, przekąski mięsne, czerwone mięsa duszone, 
półtwarde sery żółte

3 m-ce

IV.08

85% Turiga 
Nacional,

15% Tempranillo

18°C

wędliny, przekąski mięsne, czerwone mięsa duszone, 
półtwarde sery żółte

12 m-cy

IV.09

Tinto Fino

16°C

wędliny, jagnięcina, czerwone mięsa duszone i smażone, 
półtwarde sery żółte

5 m-cy

IV.06

Sauvignon
Blanc

8°C

 aperitif, przekąski warzywne, sałaty, grillowane ryby, owoce 
morza, smażone białe mięsa, świeże sery kozie i owcze

-

IV.05

 85% Verdejo,
15% Sauvignon 

Blanc

8°C

 aperitif, przekąski warzywne, sałaty, grillowane ryby, owoce 
morza, smażone białe mięsa, świeże sery kozie i owcze

-

IV.04


