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WINE LIST

WINA MUSUJĄCE | SPARKLING WINES
* Famiglia Boron, Prosecco D.O.C. Extra Dry Millesimato, 2017 *
- Italy, Veneto. Grape variety: Glera 100 % -

Intensywnie pieniące się bąbelki w kolorze jasnej słomki podarują nam bukiet pełen kwiatów, poziomek, jabłka
i grejpfrutów. W smaku wino jest aromatyczne, zrównoważone i trwałe z wyraźną, ale niedominującą nutą słodyczy
o posmaku landrynki i owocowej galaretki. Po prostu pyszne ...
Intensely foaming bubbles in the color of a light straw give us a bouquet full of ﬂowers, wild strawberries, apples and
grapefruit. The taste of the wine is aromatic, balanced and long lasting with a distinct but non-dominant note of sweetness
with a taste of hard candy and fruit jelly. Simply delicious ...

85 pln

15,00 pln

WINA BIAŁE | WHITE WINES
* Bodega Piqueras, Piqueras White Label (organic), 2016 *
- Spain, Almansa. Grape variety: Verdejo 60%, Sauvignon Blanc 40% -

Delikatne wino o wyraźnie owocowym charakterze urzeknie nas aromatem gruszki, cytryny oraz zielonego jabłka.
W ustach świeże i lekko kwasowe z delikatnie zarysowanym, mineralnym tłem o intensywnym smaku owoców
tropikalnych z przewagą limonki.
Delicate wine with a clearly fruity character will enchant us with aromas of pear, lemon and green apple. In the mouth
fresh and slightly acidic with a delicate mineral background dominated by intense ﬂavour of tropical fruit, mostly lime.

69 pln

12,00 pln

* D`Arenberg, Stump Jump White, 2016 *

-Australia, McLaren Vale. Grape variety: Riesling 46%, SauvignonBlanc 34%,
Marsanne20% Owocowy, tropikalnych raj przeplatający się z ziołowymi aromatami świeżo ściętej trawy, nutami jabłka, groszku
i zielonego pieprzu. Delikatnie wyeksponowana nuta nafty wspaniale akcentująca obecność rieslinga. Na podniebieniu cudownie aromatyczne i orzeźwiające, soczyste, proste i ostre, a tym samym mocno satysfakcjonujące ...
Fruity, tropical paradise mixed with herbal aromas of freshly cut grass, hints of apple, peas and green pepper. A delicately
exposed note of kerosene that accentuates the presence of riesling. On the palate wonderfully aromatic and refreshing,
juicy, simple and spicy, and thus very satisfying ...

98 pln

17,00 pln

* Yelands Estate, Baby Doll Sauvignon Blanc, 2017 *

- New Zeland, Marlborough. Grape variety: Sauvignon Blanc 100% Intensywnsywnie owocowy, egzotyczny i uwodzicielski Sauvignon Blanc. Prawdziwe bogactwo aromatów - miąższu
maracui, czarnej porzeczki, grapefruitowej skórki oraz dojrzałych owoców agrestu i zielonych jabłek w harmonii
z trawiastą nutą pokrzyw. W ustach świeże, orzeźwiające, soczyste z wyraźnie zarysowaną nutą pomelo i delikatnie
mineralnym ﬁniszem. Intrygujące i emocjonujące ... Podwójny zdobywca tytułu Trophy Sauvignon Blanc ! Wasz nowy,
ulubiony Sauvignon Blanc! Poznajcie go !
Intensely fruity, exotic and seductive Sauvignon Blanc. The true richness of aromas - maracuja pulp, black currant,
grapefruit peel, ripe gooseberry and green apple fruits in harmony with the grassy nettle. The mouth is fresh, juicy with
a clearly deﬁned note of pomelo and a gentle mineral ﬁnish. Intriguing and exciting ... Double winner of the title Trophy
Sauvignon Blanc! Your new favorite Sauvignon Blanc! Get to know it!

105 pln

18,00 pln
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* D'Arenberg, The Olive Grove Chardonnay, 2016 *
- Australia, McLaren Vale. Grape variety: Chardonnay 100 % -

Doskonałe Chardonnay z pięknie wyeksponowaną nutą maślanych ciastek i orzechów nerkowca wsparte
delikatnie słodkimi nutami miodu lipowego i dojrzałych owoców cytrusowych (brzoskwinia, cytryna, mango).
Wspaniały akcent śliwek w occie . Pięknie zintegrowana nuta beczki wzbogaca usta o lekko pikantne aromaty
kremowo-waniliowe i łączy je z delikatnie mineralnym, wytrawnym tłem. Świetne, pełne, złożone, eleganckie ...
kochamy takie wina!
Excellent Chardonnay with a beautifully displayed hint of butter bisquits and cashew nuts, supported gently by sweet
notes of lime honey and ripe citrus fruits (peach, lemon, mango). A wonderful accent of plums in vinegar. Beautifully
integrated note of barrel enriches the lips with spicy creams and vanilla ﬂavors and combines them with a slightly
mineral and dry background. Great, full, complex, elegant ... we love such wines!

115 pln

20,00 pln

* Pazo de Señoráns, Pazo Senorans Albarino, 2016 *
- Spain, Rias Baixas. Grape variety: Albarino 100% -

Piękne, eleganckie wino o wspaniałym, złożonym bukiecie. Świeże, morskie, mineralno - owocowe nuty z lekkim,
kwiatowym akcentem w tle. Aromaty cytryn, skórki grapefruita, zielonego jabłka wspaniale przeplatają się z
mineralnymi niuansami krzesiwa, mokrego piasku i płatków róż. W ustach bogate, pełne, owocowo-mineralne z
delikatnie słodkim, miodowym ﬁniszem. Piękna zbalansowane. Fantastyczne do ryb !
Beautiful, elegant wine with a wonderful, complex bouquet. Fresh, marine, mineral - fruit notes with a slight ﬂoral
accent in the background. Aromas of lemons, grapefruit skins, green apples are mixed with the mineral hints of ﬂint,
wet sand and rose petals. Rich, full, fruity and mineral in mouth with a delicate sweet honey ﬁnish. Beautiful balanced.
Fantastic to ﬁsh!

92/100 Guia Peńin, 91/100 Wine Spectator, 92/100 James Suckling

130 pln

* Castell D`Encus, -SO2, 2015 *

- Spain, Costers del Segre. Grape variety: Sauvignon Blanc 95%, Semillon 5 % Błyskotliwe połączenie sauvignon blanc i semillon z hiszpańskich Pirenejów. Dzikie drożdże, spontaniczna
fermentacja oraz maceracja owoców w XII-wiecznych kadziach fermentacyjnych nadają winu niepowtarzalny
i wyjątkowy styl. Cudownie bogaty, ziołowo - kwiatowy bukiet wsparty jest owocowym aromatem gruszki
i słodkimi nutami ciasta drożdżowego z akcentami miodu. W ustach jedwabiste, delikatnie mineralne, pełne żywej
i dostojnej kwasowości gwarantującej długowieczność. Organiczne wino, bez siarczan, podbije serce każdego
wielbiciela naturalnych win. Naprawdę wyjątkowe...
A brilliant combination of sauvignon blanc and semillon grapes from the Spanish Pyrenees. Wild yeast, spontaneous
fermentation and maceration of fruits in the 12th-century fermentation vats give the wine a really unique style.
Wonderfully rich, herbal and ﬂoral bouquet is mixed with the fruity aroma of pear and sweet notes of yeast dough with
hints of honey . Silky, slightly mineral in the mouth, full of lively and digniﬁed acidity that guarantees longevity for wine.
Organic wine, without sulfate, will win the heart of any natural wine lover. Really unique... !

190 pln
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WINA RÓŻOWE | ROSÈ WINES
* Lambuena, Rosado, 2016 *

- Spain, Ribera del Duero. Grape variety: Tinta del Pais (Tempranillo) 100 % Wspaniałe różowe wino z wiśniowym odcieniem czerwieni i ﬁoletowymi reﬂeksami. W nosie wino obﬁtuje w świeże
owoce, aromaty truskawek, moreli i czereśnie. W ustach jej lekko taniczna struktura sprawia, że wino jest aromatyczne i pełne. Końcowe smaki pozostawiają lekko gorzką nutę, która doskonale integruje się z kwasowością, nadając jej
świetny charakter. To złożone, dobrze zaokrąglone wino.
Great rose, clean and bright, with a cherry red tone and violet hues. On the nose, one of the greatest virtues of this wine lies
in its robust, noble aroma. It abounds with fresh fruit aromas of strawberries and pitted fruits like apricots and cherries.
On the mouth, its slightly tannic structure makes this wine ﬂavourful and full-bodied. The ﬁnal ﬂavours leave a slightly
bitter note that integrates perfectly with the acidity, giving it great character. This is a complex, well-rounded wine.

105 pln

18,00 pln

WINA CZERWONE | RED WINES
* Bodega Piqueras, Piqueras Black Label (organic), 2015 *
- Spain, Almansa. Grape variety: Monastrell 50%, Syrah 50% -

Bogate, intensywnie owocowe wino z dodatkiem przypraw. Wyraźne aromaty dojrzałych czerwonych wiśni, malin,
jagód i śliwek z lekko odymioną nutą wanilii, kakao, pudełka cygar i czarnego pieprzu. Wino o mocnym i głębokim
kolorze z dobrze zintegrowanymi soczystymi garbnikami, trwałe i miękkie na podniebieniu z jedwabistym
owocowym zakończeniem.
Rich, intensely fruity wine with the addition of spices. Clear aromas of ripe red cherries, raspberries, blueberries and plums
with a slightly faded note of vanilla, cocoa, box of cigars and black pepper. Wine with a strong and deep color with
well-integrated juicy tannins, long lasting and soft on the palate with a silky fruity ending.

69 pln

12,00 pln

* Casa Vinicola Apollonio, Primitivo Salento IGP Rosso, 2016*
- Italy, Puglia. Grape variety: Primitivo 100% -

Soczyste i gęste Primitivo obﬁtujące intensywnym i elegancki bukietem słodkich jeżyn, śliwek, wiśni, lukrecji, kory
drzewa i ściółki leśnej. Wino jest przyjemne i krągłe w ustach ze zrównoważoną kwasowością i niewielkimi taninami.
Piękne, klasyczne wino z Salento...!
Juicy and thick Primitivo with intense and elegant bouquet of sweet blackberries, plums, cherries, licorice, tree bark and
forest mulch. The wine is pleasant and round in the mouth with balanced acidity and small tannins. Beautiful, classic wine
from Salento ...!

90 pln

16,00 pln

* Quarisa Wines, Caravan, 2016*

- Australia, New South Wales. Grape variety: Durif (Petit Syrah) 100% Pięknie skoncentrowane, przyjemne w piciu, oleiste wino z nutami słodkich malin, ciemnych wiśni, porzeczki,
słodkiego tytoniu, wanilii i mnóstwem pysznych, pikantnych przypraw (cynamon, lukrecja, pieprz). Smak jest bogaty,
z jedwabistymi taninami, słodkimi, dżemowo-konﬁturowymi akcentami i dobrze zbalansowanym kwasem.
Beautifully concentrated, pleasant in drinking, oily wine with notes of sweet raspberries, dark cherries, currant, sweet
tobacco, vanilla and lots of delicious, spicy spices (cinnamon, licorice, pepper). The taste is rich, with silky tannins, sweet,
jam accents and well-balanced acidity.

105 pln

18,00 pln
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* Saam Mountain Winery, Cabernet Sauvignon, 2016 *
- RPA, Paarl. Grape variety: Cabernet Sauvignon 100% -

Piękny, mineralno-ziołowy, klasyczny styl młodego Cabernet Sauvignon reprezentują aromaty tytoniu, skóry i kakao
(gorzka czekolada) idące w parze z lekko pikantną nutą mięty i eukaliptusa. W tle, warzywny akcent świeżej papryki
łączy się z lekko owocową, porzeczkowo-śliwkową nutą. W ustach przeważająco owocowe, soczyste i krągłe z lekko
zarysowaną taniną. Przyjemny, długi, kakaowo-dębowy ﬁnał.
The beautiful, mineral and herbal, young Cabernet Sauvignon represents the aromas of tobacco, skin and cocoa (bitter
chocolate) accompanied by a spicy hints of mint and eucalyptus. In the background, the vegetable accent of fresh peppers
is mixed with a slightly fruity, currant-plum note. The mouth is mostly fruity, juicy and round with slightly tannin. Pleasant,
long, cocoa-oak ﬁnale.

125 pln

22,00 pln

* Casa Vinicola Apollonio, Rocca dei Mori Copertino Rosso, 2015 *
- Italia, Apulia. Grape variety: Negroamaro 70 %, Montepulciano 30% -

Głębokie i dobrze zbudowane wino o ciemnorubinowym kolorze. Dzięki długiemu starzeniu w butelce ma wyraźne,
intensywne aromaty kwaśnego dżemu, czarnych wiśni oraz intrygujące nuty cynamonu i suszonych ﬁg. Wino jest
intensywne, dobrze zbudowane w ustach z wyraźnie zaakcentowanymi taninami.
Deep and full bodied wine with dark ruby color. Thanks to the long aging of the bottle, it has clear, intense aromas of sour
jam, black cherries and intriguing notes of cinnamon and dried ﬁgs. The wine is intense, well-structured in the mouth with
clearly accented tannins.

95 pln

16 pln

* Hermanos Peciña, Señorío de P. Peciña Crianza, 2013 *

- Spain, Rioja. Grape variety: Tempranillo 95%, Graciano 3%, Garnacha 2% Rioję z Bodegas Hermanos Pecina charakteryzuje moc, charakter i wyraźny, klasyczny styl. Silne aromaty dojrzałych
owoców uzupełniają cudowne aromaty beczki - wanilii, toﬃ, kawy czy tytoniu. Zachowuje aromaty owocowe charakterystyczne dla win młodych, lecz ługi okres (24 m-cy) leżakowania w barricas z najwyżej cenionego francuskiego dębu
czyni je winem znacznie bardziej zrównoważonym. Dzięki temu wino jest okrągłe na podniebieniu. Ma przyjemne
i intensywne nuty wanilii i tytoniu, pieczonego tosta oraz wyraźne taniny. Długi ﬁnisz bardzo zachęca do picia.
Rioja from Bodegas Hermanos Pecina is characterized by power, character and a clear, classic style. Strong aromas of ripe
fruit complement the wonderful aromas of barrels - vanilla, toﬀee, coﬀee or tobacco. It preserves the fruity aromas
characteristic of young wines, but the long period (24 months) of aging in barricas from the highest-priced French oak
makes them much more sustainable wine. Thanks to this, the wine is round on the palate. It has pleasant and intense notes
of vanilla and tobacco, roasted toast and distinct tannins. The long ﬁnish is very encouraging to drink.

128 pln

23,00 pln

* Domingos Alves de Sousa, Caldas Reserva, 2013 *
- Portugalia, Douro. Grape variety: Touriga Nacional 100% -

Intensywne wino o głębokim, rubinowym kolorze pełne aromatów świeżo zgniecionych gron, porzeczki, graﬁtu
i ﬁołków pięknie zaślubione z wysokojakościowym drewnem dębowym. W tle nuty skóry i słodkiego tytoniu. Usta
dojrzałe, zintegrowane, bogate w słodkie taniny, z dużą ilością owoców ( czereśnie, śliwki, jagody) z dobrą,
przyjemną kwasowością. Pełne, eleganckie i złożone wino z lekką mineralnością i długim, soczystym, lekko
miętowym wykończeniem.
Intense wine with a deep ruby color full of aromas of freshly crushed grapes, currants, graphite and violets beautifully
mixed with high quality oak wood. In the background, notes of leather and sweet tobacco. In mouth is ripe, integrated, rich
in sweet tannins, with lots of fruits (cherries, plums, blueberries) with good, pleasant acidity. A full bodied, elegant and
complex wine with light minerals and a long, juicy, slightly mint ﬁnish.

125 pln
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* Lambuena, Crianza, 2014, *

- Spain, Ribera del Duero. Grape variety: Tinta del Pais (Tempranillo) 95%, Merlot5 % Bogate i intensywne aromatycznie wino, w którym dominują dojrzałe czarne owoce (porzeczki, jagody, śliwki, czereśnie),
wzbogacone niuansami lukrecji, toﬃ, przypraw korzennych i nut mineralnych. Mięsiste i pełne ciała wino o fenomenalnej, głębokiej strukturze. W ustach pełne i mocno skoncentrowane, łączące owocową soczystość z akcentami mineralnymi i słodszymi tostowymi. Finisz jest długi i bardzo przyjemny, dębowo- waniliowy z delikatnie słodkawym zamknięciem.
Rich and intensely aromatic wine, dominated by ripe black fruits (currants, blueberries, plums, cherries), with hints of
licorice, toﬀee, spices and mineral notes. A ﬂeshy and full body wine with a phenomenal, deep structure. In the mouth
full and strongly concentrated, combining fruity juiciness with mineral accents and sweeter toasts. The ﬁnish is long and
very pleasant, oak-vanilla with a slightly sweetish closure.

145 pln

* Josef Chromy Winery, Pepik Pinot Noir, 2016*
- Australia, Tasmania. Grape variety: Pinot Noir 100% -

Bukiet wyraźny, zdecydowany, podkreślający soczyste, słodkie i intensywne nuty dojrzałych owoców, ciemnych, lekko
pikantnych wiśni, morwy i świeżo zerwanych malin z delikatną, dymną nutą wędzonki. Usta żywe, lekkie, o soczystym
owocu z delikatną kwasowością, wyraźnie gładkiej fakturze, bardzo przyjaznej taninie i przepięknie zarysowanej
końcówce. Wspaniałe źródło przyjemności.
Fruity, light and tasty Pinot Noir from Tasmania created by Josef Chromy, one of "Top 50 bridge inﬂuential wine
personalities Australia's Wine Business Magazine. " The bouquet is clear, determined, emphasizing the juicy, sweet and
intense notes of ripe fruit, dark, slightly spicy cherries, mulberries and freshly picked raspberries with a delicate note
of smoky undertones. In mouth fresh, light, juicy with a delicate acidity, a clearly smooth texture, a very friendly tannin
and a beautiful ﬁnish. An interesting source of pleasure.

135 pln

* Sandro De Bruno, Magmatico, 2013 *

- Italia, Veneto. Grape variety: Cabernet Sauvignon 100% Wyjątkowo interesujący, dojrzały Cabernet Sauvignon, zrobiony z podsuszanych gron na styl Amarone, jednego
z najpiękniejszych win świata. Charakterystyczny, słodko-kwaśny bukiet, obﬁtujący w nuty balsamiczne, korzenne,
ostre i słodkie. Kardamon, liście herbaty, łupiny orzecha, tosty, śliwki w occie, rumianek, suszone grzyby i słodki dym,
to tylko niektóre z aromatów obecnych w winie. W ustach przyjemnie krągłe, pełne słodkich, korzennych akcentów.
Wyjątkowo intensywny i długi ﬁnał z lekko garbnikowym zamknięciem.
Extremely interesting, ripe Cabernet Sauvignon, made of dried grape fruits on the Amarone style, one of the most beautiful
wines in the world. Characteristic for this wine, sweet and sour bouquet, rich in balsamic, spicy and sweet notes. Cardamom,
tea leaves, nut shells, toasts, plums in vinegar, chamomile, dried mushrooms and sweet smoke are just some of the aromas
found in wine. In the mouth pleasantly round, full of sweet, spicy accents. Extremely intense and long lasting ﬁnish.

160 pln

* Divina Proporcion, Madremia, 2015 *

- Spain, Toro. Grape variety: Tinto del toro (Tempranillo) 100% Wino w kolorze żywej, nieprzeniknionej czarnej porzeczki z odcieniami purpury. Nos złożony i intensywny. Duża
gama czerwonych owoców porzeczki, dzikiej róży i lekko podwędzanej śliwki wsparta delikatnymi nutami ﬁołków,
mokrego tytoniu, czekolady i pięknie ułożonej beczki. Usta mocno tętniące życiem, złożone, owocowo-kwiatowe,
z wyraźną, mocno zaakcentowaną taniną.
Great wine in vivid, impenetrable black currant color with shades of purple. Nose is complex and intense. A large
range of red currant berries, wild roses and slightly smoked plum supported by delicate notes of violets, wet tobacco,
chocolate and beautifully arranged barrels. Lips are very vibrant, complex, fruity and ﬂoral, with a distinct, strongly
accented tannin.

145 pln
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* Peciña, Señorío de P. Peciña Reserva, 2011*

- Spain, Rioja. Grape variety: Tempranillo 95%, Graciano 3%, Garnacha 2% Wino stworzone z najlepszych winogron z naszych winnic w San Vicente de la sonsierra. Piękne, bardzo złożone
i głęboko satysfakcjonujące klasyczne wino z Rioja. W kieliszku jawi się intensywnym kolorem wiśni i pomarańczy.
Pełne skoncentrowanych owoców, gładkiej wanilii, skóry, cynamonu, tytoniu, śliwek i delikatnie dymnych akcentów.
W ustach dominują eleganckie, dojrzałe owoce o aromatycznym ciele i nutach toﬃ. Długie i gładkie wykończenie.
Elaborated from the ﬁnest grapes from our vineyards in San Vicente de la sonsierra. Beautifully, deeply complex, deeply
satisfying, classic Rioja wine. Intense cherry and an orange colour. Full of concentrated fruits, smooth vanilla, leather,
cinnamon, tobacco , prune and little smoky hints. In mouth is elegant, ripe fruit with a ﬂavourful body and toﬀee notes.
Long and smooth ﬁnish.

170 pln

* Castelinuzza di Cinuzzi, Chianti Classico Riserva, 2009*

- Italy, Tuscany. Grape variety: Sangiovese 80%, Malvasia, Canaiolo, Trebbia
no20 % Wspaniałe wino o jesiennym charakterze, pełne delikatnych nut balsamicznych, słodkich przypraw i suszonych
kwiatów w połączeniu z nutą dojrzałych, czerwonych owoców, czereśni i śliwek. W ustach wytrawne, wyraźnie
korzenne z wciąż żywą kwasowością Sangiovese i delikatne zarysowanym akcentem owocowej słodyczy.
A wonderful wine with an autumn character, full of delicate balsamic notes, sweet spices and dried ﬂowers mixed with
a hint of ripe, red fruits, cherries and plums. In the mouth dry, clearly spicy with still vivid acidity of Sangiovese
and a delicate hints of fruity sweetness.

280 pln
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