Karta win

WINA NA KIELISZKI B Wines by the glass
białe / white
Rocca Antica Bianco		

10 cl

I.G.T. Terre di Chieti, Włochy/Italy		 75 cl
Szczep/Variety: Trebbiano, Chardonnay

8,-

57,-

Krągłe i przyjemne.
Subtelne i proste białe wino, z akcentami owocowo - kwiatowymi. Idealne jako aperitif, a także do ryb, sałat, lekkich dań i owoców
morza.
Curious and pleasant.
Subtle and simple white wine, with fruity floral accents. Ideal as an aperitif, as well as for fish, salads, light dishes and seafood.

Classic Chardonnay VSE		

10 cl

D.O. Central Valley, Viña San Esteban, Chile/Chile		 75 cl
Szczep/Variety: Chardonnay

9,-

67 ,-

Tropikalne i lekkie.
Jasnozłoty kolor. Świeże aromaty cytrusów i owoców tropikalnych. Średnio zbudowane, z przyjemnym finiszem. Połączenie
aromatów owocowych i średniego ciała sprawiają, że wino to doskonale pasuje do łososia lub kalmarów.
Tropical and light.
Bright golden color. Fresh aromas of citrus and tropical fruits. Medium built, with a nice finish. The combination of fruit aromas and medium body
makes the wine perfectly suited to salmon or calamari.

różowe / rosé
Luciente Rose		

10 cl

V.d.T. de Castilla, Bodegas Victorianas, Hiszpania/Spain		 75 cl
Szczep/Variety: Tempranillo
Przyjemnie cytrusowe.

Bardzo przyjemnie wino o mocnym owocowym smaku, z nie nachalnie zarysowaną słodyczą owoców w tym między innymi
truskawek czy dojrzałego arbuza. Znakomity kompan deserów, owoców morza oraz sałatek.
Pleasant citrus.
Very nice wine with a strong fruity taste, with a non-intractably sweet fruit, including strawberries or ripe watermelon. Excellent companion of desserts,
seafood and salads.

8,-

60,-

WINA NA KIELISZKI B Wines by the glass

WINA NA KIELISZKI B Wines by the glass

czerwone / red

deserowe / dessert

Rocca Antica Rosso		

10 cl

I.G.T. Terre di Chieti, Włochy/Italy		 75 cl
Szczep/Variety: Sangiovese, Montepulciano

8,-

57,-

Pełne z miłym aromatem.

Pełne i wyraziste.
Jasnorubinowy kolor z intensywnymi aromatami czerwonych i czarnych owoców. Wiśnie, jeżyny i śliwki mieszają się z delikatnymi
niuansami przypraw. Znakomite wino, o dobrej strukturze i delikatnych taninach. Oddaje przyjemną równowagę owocowości
i dębu wraz z długim zakończeniem. Polecane do serów, steków, pieczeni, makaronów, zapiekanek i potrawek.
Full and expressive.
Light ruby color with intense aromas of red and black fruits. Cherries, blackberries and plums blend in with delicate nuances of spices. Excellent wine,
good texture and delicate tannins. It gives a pleasant balance of fruity and oak with a long finish. Recommended for cheeses, steaks, roasts, pasta,
casseroles and croissants.

8,-

60,-

Fruit juices

Delicate in aroma with slightly pointed cherry fruit. In the mouth similar - simple but pleasant, delicate acidity with a slightly sweet fruit finish. For
light meat dishes.

D.O. Aconcagua Valley, Viña San Esteban, Chile/Chile		 75 cl
Szczep/Variety: Cabernet Sauvignon

10 cl

Odświeżający bukiet, pełen zapachów owoców cytrusowych i białych kwiatów, bardzo charakterystyczny dla szczepu Viura.
Bardzo uniwersalne wino, nadające się na wszelkie okazje. Aperitif, ryby i owoce morza.

Full with nice aroma.

10 cl

białe/white

Vino de Mesa, Bodegas Victorianas, Hiszpania/Spain		 75 cl
Szczep/Variety: Viura
Soczyście owocowe.

Delikatne w aromacie z lekko zaznaczonym owocem wiśni. W ustach podobne – proste, ale przyjemne, delikatna kwasowość
z lekko słodkim, owocowym finiszem. Do lekkich dań mięsnych.

Classic Cabernet Sauvignon VSE		

Viña Losar Blanco

Refreshing bouquet full of citrus and white flowers, very characteristic for Viura. Very versatile wine, suitable for all occasions. Aperitif, fish and seafood.

9,-

67,-

Viña Losar Tinto

czerwone/red

10 cl

Vino de Mesa, Bodegas Victorianas, Hiszpania/Spain		 75 cl
Szczep/Variety: Tempranillo
Pełne z wiśniową nutą.

Piękny, głęboki kolor i dojrzały, intensywny zapach z akcentami wiśni i czarnych porzeczek. W smaku zbalansowane, bogate,
półsłodkie z miękkimi taninami. Znakomite do picia samo, również z twardymi serami lub czekoladowymi deserami. Dopełni
swoim smakiem pikantne pasztety i potrawy z dziczyzny.
Full with cherry notes.
Beautiful, deep color and ripe, intense scent with cherry accents and black currants. Taste balanced, rich, semi-sweet with soft tannins. Excellent for
drinking alone, also with hard cheese or chocolate desserts. Fill your spicy pate and game with your taste.

8,-

60,-

STARY KONTYNENT B The Old Continent
Turnau Solaris
Polska - odrodzenie po latach
Winorośl była od wieków uprawiana na terenie naszego
kraju. Szczególnie znane są winnice uprawiane na
Ziemi Lubuskiej. Do dziś w Zielonej Górze funkcjonuje
Winobranie, impreza wywodząca się i bezpośrednio
nawiązująca do tradycji winnych tego miasta. Jesteśmy
obecnie świadkami odradzania się polskiego winiarstwa.
Winnice powstają bardzo licznie, w różnych rejonach
Polski. Oprócz tradycyjnych rejonów uprawy na Ziemi
Lubuskiej i Dolnym Śląsku powstały prężne ośrodki
winiarstwa na Podkarpaciu i w Małopolsce. Co ciekawe,
winnic przybywa także w innych, chłodniejszych
rejonach Polski, a wina jakie się w nich wytwarza są
zaskakująco dobrej jakości.

Winnica Turnau, Polska/Poland
Szczep/Variety: Solaris

białe/white

75 cl

169,-

Pełne z miłym aromatem.

Winnica Turnau

Klarowne, połyskujące wino o jasno słomkowej barwie. Pierwsze wrażenie zapachowe przynosi przyjemny owocowy aromat,
rozwijający się w kierunku świeżych bananów i gruszek. Usta wyraziste i pikantne, o intensywnej kwasowości i mocy, z łagodnym
cukrem resztkowym.
Full with nice aroma.
Clear, shining wine with light straw color. The first fragrance impression brings a pleasant fruity aroma, evolving towards fresh bananas and pears.
Expressive and spicy lips, with intense acidity and power, with soft residual sugar.

Turnau Rondo/Regent

Winnica Turnau, Polska/Poland
Szczep/Variety: Rondo, Regent

czerwone/red

75 cl

182,-

Aromatyczne i zbalansowane.
Głęboka barwa sygnalizuje bogactwo smaku i mocy wina, jakie ze sobą niosą dwie czerwone odmiany Rondo i Regent. W nosie
przywodzi na myśl zapachy dymu, skóry i ziemi, ale obecna woń czereśni łagodzi ten charakter. W posmaku kakao gra z
czereśniową pestką, a zaokrąglona taniczność, wynikająca z dojrzewania w beczce, czyni wino poważnym i statecznym.
Aromatic and balanced.
The rich color signifies the richness of the taste and power of the wines brought together by the two red varieties Rondo and Regent. The smell of smoke,
skin and earth reminds of the nose, but the present fragrance of sweet cherries alleviate this character. Cocoa is played with cherries, and the rounded
tannin, resulting from maturation in the barrel, makes wine serious and sedate.

I.G.P. Côtes de Gascogne
I.G.P. Pays d’Herault

Francja - kolebka win najwyższej klasy
Francuzi nie szukali w winiarstwie li tylko bachicznej
przyjemności. Przez stulecia wykształcili niezawodne
metody produkcji, zdefiniowali pojęcie terroir, wyselekcjonowali gros ważniejszych szczepów winorośli. Wrodzony hedonizm popychał ich do tworzenia wysublimowanej kuchni i win wielkiego formatu.
Bordeaux, Chateauneuf, Burgundia, Champagne to
archetypy i wciąż wzorce w swojej klasie. Współczesne
francuskie wina są nie tylko eleganckie, nieprzesadzone
i zachowujące lokalną tożsamość, ale szybciej gotowe
do picia.

Chemin de la Serre Blanc

I.G.P. Côtes de Gascogne, Francja/France
Szczep/Variety: Colombard

białe/white

75 cl

76,-

Rześkie, spokojne.
W barwie jasno żółte ze słomkowym refleksem. Nos typowy dla win szczepu Colombard czyli owoce i żółte cytrusowe landrynki.
Najlepiej serwować schłodzone, na przykład jako aperitif.
Brisk, calm.
The color is light yellow with straw reflex. The nose typical of Colombard wines is fruit and yellow citrus fruit. It is best to serve chilled, for example, as
an aperitif.

Chemin de la Serre Rouge

I.G.P. Pays d’Herault, Francja/France
Szczep/Variety: Carignan

czerwone/red

75 cl

Pełne i intensywne.
Wytworzone ze starej odmiany Carignan, typowej dla południa Francji. Bogaty zapach suszonych owoców, jagód i aromatów
wanilii pobudza zmysły. Ten „południowy Francuz” jest płaski z miękkimi garbnikami. Idealnie komponuje się z grillowaną
jagnięciną.
Full and intense.
Produced from the old Carignan variety, typical of the south of France. The rich scent of dried fruits, berries and vanilla flavors stimulates the senses.
This „Southern Frenchman” is flat with soft tannins. Perfectly combines with grilled lamb.

76,-

STARY KONTYNENT B The Old Continent
Portugalia - kraina wina i słońca
W ojczyźnie porto koneserzy znajdą mnóstwo
znakomitych odmian tego wina. Zarówno nowoczesne winiarnie jak i te z tradycjami, ulokowane w malowniczym krajobrazie słonecznych
wzgórz Portugalii, zapraszają gości na lampkę
wybornego trunku. Najbardziej znane na świecie jest wino porto (pochodzące z doliny Douro)
oraz niezwykle trwałe wino madera. Z Portugalii
pochodzi także m.in. vinho verde oraz wina regionalne, np. z Douro, Alentejo, Dão, Bairrada, a
także wino moscatel (z okolic Setúbal i Favaios).

D.O.C. Vinho Verde

D.O.Ca Rioja

Gardenos Rioja Crianza

D.O.Ca Rioja, Marques de Reinosa, Hiszpania/Spain
Szczep/Variety: Tempranillo, Mazuelo

czerwone/red

75 cl

105,-

Ambitna Crianza.
Pełna wyrazu granatowo-wiśniowa barwa, z fioletowymi odcieniami. Woń wanilii oraz pieprzu bardzo ładnie komponują się
z dojrzałymi czereśniami oraz nutami balsamicznymi. Delikatna owocowa słodycz dojrzałych, czerwonych owoców ładnie
współgra z kwasowością, a także taninami wina. Długi, elegancki finisz.
Ambitious Crianza.
Full expression of dark blue cherry color, with purple shades. The smell of vanilla and pepper blend nicely with mature cherries and balsamic notes. Delicate
fruity sweetness of ripe red fruits works nicely with acidity as well as tannins of wine. Long, elegant finish.

Raza Vinho Verde Blanco

D.O.C. Vinho Verde, Quinta da Raza, Portugalia/Portugal
Szczep/Variety: Arinto, Azal, Trajadura

białe/white

75 cl

73,-

75 cl

80,-

Świeże i owocowe.

Hiszpania - kraj wina
To banalne stwierdzenie wcale nie czyniło z tego miejsca
mekki dla koneserów win wysokiej klasy . Winorośl jest tutaj
tak powszechna jak u nas zboże jednak przez całe lata poza
wyjątkami produkowała morze średniej jakości niebutelkowanych win. Ostatnie lata to prawdziwy boom - renesans
klasycznych regionów ze wspaniałymi winami najwyższej
klasy, jak i powstawanie nowych regionów skutecznie
rywalizujących z wyrobami z Chile czy Australii.
Przyszłość Hiszpanii to z pewnością wina terroistyczne
w typie francuskich Chateaux.

I.G.T. Veneto

Cytrynowy kolor. Owocowy zapach z charakterem grejpfrutowym. Rześkie i aromatyczne. Bardzo lekkie.
Fresh and fruity.
Lemon color. Fruity scent with grapefruit character. Crisp and aromatic. Very light.

Terra Musa Pinot Grigio Classico
I.G.T. Veneto, Terra Musa, Włochy/Italy
Szczep/Variety: Pinot Grigio

białe/white

Naturalne i ekspresyjne.
Pinot Grigio z winnicy Musaragno charakteryzuje się pełną, świetlistą barwą z wyczuwalnym orzechowo-migdałowym aromatem.
Wino z podkreśloną ale nie dominującą kwasowością. Dobrze komponuje się z drobiem, rybami i lekkimi sałatkami.
Natural and Expressive.
The Pinot Grigio from the Musaragno vineyard is characterized by a full, luminous color with a perceptible nutty almond flavor. Wine with underlined
but not dominant acidity. Mix well with poultry, fish and light salads.

D.O.P. Puglia

Sanmarco Primitivo Il Gran Passo
Włochy - prawdziwy winiarski kolos
Można tu spotkać tańsze od wody złej jakości wina dla masowego odbiorcy jak i warte swych wysokich cen winiarskie
arcydzieła. Jednak współczesna konkurencja popycha ten
kraj już tylko w jednym kierunku jakości opartej na lokalnej
tożsamości. Ogólny poziom win jest wysoki, ceny wciąż rozsądne a rozsławione marki nie tracą na popularności.

D.O.P. Puglia, Le Vigne di Sammarco, Włochy/Italy
Szczep/Variety: Primitivo

czerwone/red

75 cl

112,-

Pełne i bogate
Rubinowa barwa z refleksami fioletu. Bogaty zapach, przypominający dojrzałe wiśnie i śliwki, z przyjemnymi nutami kakao
i wanilii. W smaku niezwykle miękie na podniebieniu w towarzystwie słodkich tanin.
Full and rich
Ruby color with violet reflections. A rich scent reminiscent of ripe cherries and plums, with pleasant notes of cocoa and vanilla. The taste is extremely
juicy on the palate in the company of sweet tanin.

NOWY ŚWIAT B The New World

Rio Alto Classic Chardonnay

D.O. Central Valley, Rio Alto, Chile/Chile
Szczep/Variety: Chardonnay

białe/white

75 cl

83,-

Tropikalne i lekkie.
Jasnozłoty kolor. Świeże aromaty cytrusów i owoców tropikalnych. Średnio zbudowane, z przyjemnym finiszem. Połączenie
aromatów owocowych i średniego ciała sprawiają, że wino to doskonale pasuje do łososia lub kalmarów.
Tropical and light.

D.O. Central Valley

Chile - moda ostatnich lat
Chilijskie wina cieszą się dziś niezwykłym powodzeniem.
Przyjemne, łatwe w odbiorze stanowią doskonały wstęp dla
przyszłych miłośników win. Jednak współczesne Chile to nie
tylko morze łatwych, czystych, gotowych do picia trunków z
najpopularniejszych szczepów.

Bright golden color. Fresh aromas of citrus and tropical fruits. Medium built, with a nice finish. The combination of fruit aromas and medium body
makes the wine perfectly suited to salmon or calamari.

Rio Alto Classic Merlot

D.O. Aconcagua Valley, Viña San Esteban, Chile/Chile
Szczep/Variety: Merlot

czerwone/red

75 cl

Korzenne i miękkie.
Czerwona barwa. Aromaty jagód i korzeni. W smaku miękkie, z przyjemnym finiszem. Średnie ciało i dymne nuty dobrze
komponują się z białymi mięsem, łososiem lub makaronami.
Spicy and soft.
Red color Berries and roots flavors. Taste soft, with a nice finish. The average body and smoky notes blend well with white meat, salmon or pasta.

83,-

SELEKCJA WIN… B Selection of Wines
Hiszpania Spain
Bodegas Valdemar
„Nowocześność zakorzeniona w tradycji”

Bodegas Valdemar od pięciu pokoleń jest zarządzana przez rodzinę Martinez Bujanda. Od ponad
125 lat skutecznie łączą poszanowanie tradycji z zaawansowanymi technologiami stosowanymi
w zakładzie położonym na obrzeżach miasta Logrono - stolicy regionu Rioja. Jest to jeden
z nielicznych producentów w tym regionie, który do produkcji wina używa wyłącznie winogron
z własnych winnic. Szczególna cecha ich winifikacji jest wydłużony czas przechowywania
w beczce crianzy, reservy i gran reservy.

Tua Rita
„Oszałamiający sukces”

Mała rodzinna firma, która w ciagu kilku lat osiagnęła kultowy status. Wypieszczone,
fantastycznie skoncentrowane, gęste i przebogate, a przy tym genialnie miękkie wina. Tua Rita
to jedna z ulubionych winnic Parkera.

Conde Valdemar Reserva

czerwone/red

D.O. Rioja, Conde Valdemar
Szczep/Variety: Tempranillo, Graciano, Garnacha

75 cl

198,-

Nuty wanilii i ciemnych owoców.
Wyborowa Reserva z uznanej posiadłości. Doskonale zrównoważone połączenie delikatnych tonów owocówych aż do nut wanilii,
uzyskane dzięki starzeniu w beczce. Podobnie jak dobra muzyka, ta reserva odkrywa swoją osobowość z każdym łykiem. Intensywnie
wiśniowe czerwone, czyste i jasne. W ustach smaczne, krągłe, intensywne z długim finiszem. Szczególnie nadaje się do domowych
potraw, pieczonych i grillowanych czerwonych mięs, kiełbasek z dziczyzny lub kiełbasy iberyjskiej.
Vanilla and dark fruit notes.
Great Reserva from a recognized estate. A perfectly balanced combination of delicate tones of fruit to vanilla notes obtained by aging in a barrel. Like
good music, this reserva discovers its personality with every sip. Intense cherry red, clean and bright. The mouth is tasty, round, intense with a long
finish. Especially suitable for homemade dishes, roast and grilled red meats, game sausages or Iberian sausages.

Tua Rita Rosso dei Notri

Włochy Italy

I.G.T. Toscana, Tua Rita
Szczep/Variety: Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvingon

czerwone/red

75 cl

190,-

Eleganckie i wyrafi nowane.
Excellent wine from the iconic premium wine producer of Tuscany. Great bouquet of black fruit with beautifully integrated toaster oak.
In taste balanced, subtle, rich, very soft with a wide structure, silky tannins and a durable finish. Recommended for meats and cheeses,
game and pasta.
Wyróżnione: Winiarnia Tua Rita należy do ulubionych winnic Roberta Parkera.
Elegant and sophisticated.
Excellent wine from the iconic premium wine producer of Tuscany. Great bouquet of black fruit with beautifully integrated toaster oak. In taste balanced,
subtle, rich, very soft, with a wide structure, silky tannins and a durable fi ne. Recommended for meats and cheeses, game and pasta.
Featured: Tua Rita Winery is one of Robert Parker's favorite vineyards.

Finca la Luz
„Klasyka od 1850”

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, hiszpańska rodzina osiedliła się u stóp Andów.
Dokładnie w Vista Flore, w dolinie Uco wybudowali posiadłość i wykorzystali swoje enologiczne
doświadczenie, sadząc 50 hektarów winnic pod nazwą „Finca La Luz”. Projekt rósł z biegiem
lat, realizując główny cel: „produkować wysokiej jakości wina o unikalnym charakterze,
odzwierciedlającym terroir siedliska.

Argentyna Argentina
Callejon del Crimen Reserva Malbec
Valle De Uco, Mendoza, Finca la Luz
Szczep/Variety: Malbec

czerwone/red

75 cl

140,-

Eleganckie i kompletne.
Wspaniałe argentyńskie wino z limitowanej serii oparte o szczep Malbec. Dojrzewane we francuskich beczkach przez 12 miesięcy.
Nasycony czerwony kolor z fioletowym refleksem. Delikatny aromat dojrzałych czerwonych owoców i mięty. W tle zapachy wanilii
i czekolady. W smaku wyczuwalna śliwka, oraz nuty rodzynek. Taniny delikatne, słodkawe. Idealne do steków i grillowanych mięs.
Elegant and complete.
Wonderful Argentinian wine from a limited series based on Malbec strain. Ripe in French barrels for 12 months. Saturated red color with violet reflex.
Delicate aroma of ripe red fruits and mint. In the background vanilla and chocolate smells. Tasteable plum and a touch of raisins. Tannins delicate,
sweet. Perfect for steaks and grilled meats.

WINO MUSUJĄCE JAKOŚCIOWE

Quality Sparkling Wine

Henry Varnay Demi-Sec		
Vin Mousseux France, Francja/France
Szczep/Variety: Chardonnay

75 cl

Owocowe i odświeżające.
Jasnożółty kolor i ciągły strumień drobnych pęcherzyków. W nosie aromat zielonego jabłka i melona. Na podniebieniu znajdziemy
lekkie smaki owoców cytrusowych i jabłek. Świeża kwasowość tworzy lekkie zrównoważone wino, pasujące do wszystkich
owoców morza, kremowych serów i wypieków.
Fruitful and refreshing.
Bright yellow color and continuous stream of fine bubbles. The aroma of green apple and melon in the nose. On the palate we will find light flavors of
citrus fruits and apples. Fresh acidity creates light, balanced wine that fits all seafood, creamy cheese and pastries.

57,-

