
KARTA WIN



WINA DOMU / HOME WINES

WINA MUSUJĄCE / SPARKLING  WINES

DOLCE PIAZERE FRIZZANTE
Świeże o owocowym charakterze, przywodzące na myśl 
cytrusy, w tle wyczuwalne także owoce pestkowe, 
szczególnie brzoskwinia. Delikatnie musujące. W ustach 
oleiste, krągłe, o dobrze wkomponowanej kwasowości i 
słodkim, wybornym, długim finiszu.

Fresh with a fruity character, reminiscent of citrus, in the 
background you can also notice stone fruit, especially 
peach. Slightly sparkling. Oily, round in the mouth, with 
well-balanced acidity and a sweet, delicious, long finish.
Kolor: Białe
Kraj: Hiszpania 
Region: Rueda

69,00 zł

Winnica: Agricola castelanai
Szczep: Verdejo 

MONTELVINI EXTRA DRY ROSÈ
Jasny, bladoróżowy kolor. W zapachu połączenie białych 
i czerwonych owoców, brzoskwini, moreli, maliny, 
poziomki, czerwonej porzeczki oraz kwiatów. W smaku 
wytrwane, delikatne, aksamitne.

Bright, pale pink color. The fragrance combines white 
and red fruit, peach, apricot, raspberry, wild strawberry, 
red currant and flowers. The taste is persistent, delicate 
and velvety.
Kolor: Różowe 
Kraj: Włochy 
Region: Prosecco 

86,00 zł16,00 zł

Winnica: Montelvini 
Szczep: Glera, Pinot Nero

MONTELVINI EXTRA DRY
Jasno-słomkowe wino z dużą ilością drobnych 
bąbelków. W zapachu bardzo aromatyczne z przewagą 
owoców tropikalnych, jabłek i brzoskwiń. Świeże i 
delikatne.

Light straw-colored wine with lots of fine bubbles. The 
aroma is very aromatic with a predominance of tropical 
fruit, apples and peaches. Fresh and tender.

Kolor: Białe
Kraj: Włochy 
Region: Prosecco 

86,00 zł16,00 zł

Winnica: Montelvini 
Szczep: Glera

CANTINE MIGLIANICO
Piękny, jasnozłoty kolor z zielonymi refleksami. W 
zapachu cytrusy, gruszka, oraz białe kwiaty. Przyjemne, 
delikatne i bogate, wypełnione dojrzałymi owocami, 
pomarańczą oraz morelą.

Beautiful, light golden color with green reflections. In 
the scent of citrus, pear and white flowers. Pleasant, 
delicate and rich, filled with ripe fruit, orange and 
apricot.
Kolor: Białe
Kraj: Włochy 
Region: D’Abruzzo

Winnica: Miglianico  
Szczep: Trebbiano

59,00 zł34,00 zł22,00 zł
0,25 l 0,5 l 1 l 0,25 l 0,5 l 1 l

CANTINE MIGLIANICO
Piękny czerwony kolor z rubinowymi refleksami. W 
zapachu wiśnia, jagoda, czereśnia. Przyjemne, delikatne 
i bogate, wypełnione aromatami owocami lasu, z niską 
kwasowością.

autiful red color with ruby reflections. The smell of 
cherry, blueberry and cherry. Pleasant, delicate and rich, 
filled with aromas of forest fruits, with low acidity.

Kolor: Czerwone 
Kraj: Włochy 
Region: D’Abruzzo

59,00 zł34,00 zł22,00 zł

Winnica: Miglianico  
Szczep: Montepulciano



WINA BIAŁE / WHITE WINES

WINO RÓŻOWE / ROSE WINE
CASA MARIA ROSADO
Czysty i intensywny zapach czerwonych owoców, 
truskawek malin oraz wiśni. W ustach miękkie, tłuste z 
delikatną słodyczą.

Pure and intense aroma of red fruit, strawberries, 
raspberries and cherries. Soft in the mouth, greasy with 
a delicate sweetness.

Kolor: Czerwone
Kraj: Hiszpania
Region: Castilla y’Leon

64,00 zł

Winnica: Cuatro Rayas
Szczep: Tempranillo

EMPEROR POINT
Bardzo aromatyczne, o klasycznym zapachu cytrusów, 
agrestu, pędów czarnej porzeczki, kwiatu bzu i nutami 
owoców tropikalnych w tle marakuja, mango. W ustach  
dojrzałe , słodkie owoce tropikalne, które otacza 
kwasowe orzeźwienie.
Very aromatic, with a classic scent of citrus, gooseberry, 
blackcurrant shoots, lilac flower and notes of tropical 
fruit in the background of passion fruit and mango. Ripe, 
sweet tropical fruit in the mouth, surrounded by an acidic 
refreshment.
Kolor: Białe
Kraj: Nowa Zelandia 
Region: Marlborough

115,00 zł

Winnica: Emperor Point 
Szczep: Sauvignon 

DOMAINE BLOMAC
Jasny, słomkowy kolor z żywymi zielonymi refleksami. W 
zapachu dominują nuty jabłek oraz owoców 
tropikalnych .W ustach złożone, mocne i krągłe. 
Doskonała równowaga pomiędzy owocowością, a 
mineralnością.

Bright, straw-colored with vivid green reflections. The 
aroma is dominated by notes of apples and tropical 
fruit. The mouth is complex, strong and round. Perfect 
balance between fruitiness and minerality.
Kolor: Białe 
Kraj: Francja 
Region: Languedoc 

74,00 zł

Winnica: Domaine Blomac 
Szczep: Chardonnay

CASA MARIA BLANCO
Czysty cytrynowo-żółty kolor.. Mocny i świeży zapach, w 
którym dominują owoce i zioła. Wino w ustach jest 
miękkie, jedwabiste z akcentami białych owoców, 
kwiatów, trawy i ziół z bardzo długim zakończeniem.

Pure lemon-yellow color .. Strong and fresh fragrance 
dominated by fruits and herbs. The wine in the mouth is 
soft, silky with accents of white fruit, flowers, grass and 
herbs with a very long finish.
Kolor: Białe
Kraj: Hiszpania 
Region: Castilla Y’Leon

64,00 zł

Winnica: Cuatro Rayas  
Szczep: Verdejo 

S.OSVALDO
Świeże wino o bladosłomkowym kolorze z zielonymi 
refleksami. W zapachu intensywne aromaty kwiatów, 
jabłek, gruszek oraz owoców cytrusowych. Delikatne, 
przyjemne, z posmakiem złotych jabłek i owoców 
tropikalnych.

Fresh wine with a pale straw color with green reflections. 
The fragrance has intense aromas of flowers, apples, 
pears and citrus fruits. Delicate, pleasant, with a hint of 
golden apples and tropical fruit.
Kolor: Białe 
Kraj: Włochy 
Region: Venetto 

79,00 zł

Winnica: Montelvini 
Szczep: Pinot Grigio



WINA PÓŁSŁODKIE / SEMISWEET WINES

CASARENA 505
W nosie intensywnie owocowe, o aromatach owoców 
leśnych, truskawek i dojrzałych malin. W tle delikatne 
nuty waniliowe i czekoladowe z lekkimi elementami 
przyprawowymi. Dobrze zbudowane i soczyste i 
owocowe
Intensely fruity on the nose, with aromas of forest fruit, 
strawberries and ripe raspberries. In the background, 
delicate notes of vanilla and chocolate with light spice 
elements. Well built and juicy and fruity.

Kolor: Czerwone 
Kraj: Argentyna 
Region: Mendoza 

105,00 zł

WINA CZERWONE / RED WINES

Winnica: Casarena 
Szczep: Malbec

AXELIA BLANCO
Delikatne półsłodkie  wino, aromaty gruszek, dojrzałych 
owoców, kwiatów, banana oraz orzecha.. Na 
podniebieniu wręcz słodkie z bardzo delikatną 
kwasowością.

Delicate semi-sweet wine, aromas of pears, ripe fruit, 
flowers, banana and nut .. On the palate even sweet 
with a very delicate acidity.

Kolor: Białe 
Kraj: Hiszpania 
Region: Castilla La Mancha

55,00 zł

Winnica: Bodegas Vasques 
Szczep: Airen

AXELIA TINTO
Delikatne półsłodkie  wino, aromaty czereśni, malin, 
lukrecji oraz vanilli Na podniebieniu wręcz słodkie z 
bardzo delikatną kwasowością.

Delicate semi-sweet wine, aromas of cherries, 
raspberries, licorice and vanilla. On the palate even 
sweet with a very delicate acidity.

55,00 zł

Kolor: Białe 
Kraj: Hiszpania 
Region: Castilla La Mancha

Winnica: Bodegas Vasques 
Szczep: Tempranillo, Garnacha, Velasco

TEL.: 58 531-05-63
UL. MAKOWA 7, KNYBAWA

DOMAINE BLOMAC
Ciemnorubinowy kolor. W zapachu wiśnie, czereśnie z 
charakterystyczną nutą czarnych porzeczek, eukaliptusa 
oraz przypraw. W ustach miękkie, ułożone z 
umiarkowanymi taninami i delikatną kwasowością.

Dark ruby color. The aroma of cherries with a 
characteristic hint of black currants, eucalyptus and 
spices. Soft in the mouth, arranged with moderate 
tannins and delicate acidity.
Kolor: Czerwone 
Kraj: Francja 
Region: Languedoc 

74,00 zł

Winnica: Domaine Blomac 
Szczep: Cabernet Sauvignon

CASA MARIA TINTO
Dominują dojrzałe ciemne owoce, suszone śliwki, 
lukrecja, wanilia z nutami czarnego pieprzu.
W ustach miękkie i zrównoważone. Całość jest 
jedwabista, z długo pozostającym posmakiem 
suszonych owoców oraz ziół.

Ripe dark fruits, prunes, licorice, and vanilla with notes 
of black pepper dominate.
Soft and balanced in the mouth. The whole thing is silky, 
with a long-lasting aftertaste of dried fruit and herbs.
Kolor: Czerwone 
Kraj: Hiszpania 
Region: Castilla y’Leon

64,00 zł

Winnica: Cuatro Rayas  
Szczep: Tempranillo

IONIS ACANTO
Bogaty owocowy aromat czarnej porzeczki oraz śliwki. 
Pełne ciała wino z doskonałą budową  i doskonałym 
zrównoważeniem smaków. W zakończeniu konfitura w 
połączeniu z przyprawami piernikowymi.

Rich fruity aroma of blackcurrant and plum. A 
full-bodied wine with an excellent structure and perfect 
balance of flavors. Finally, jam combined with 
gingerbread spices.
Kolor: Czerwone 
Kraj: Włochy 
Region: Puglia 

79,00 zł

Winnica: Cantine Ionis 
Szczep: Primitivo


