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Chablis

APELACJA: AOC Chablis/ Francja, Burgundia
RODZAJ: białe/ wytrawne | SZCZEP: Chardonnay

Xisto Loureiro

APELACJA: DOC Vinho Verde/ Portugalia, Minho
RODZAJ: białe/ wytrawne | SZCZEP: Loureiro

0,75l / 77 zł

Wino o cytrynowym kolorze z zielonymi refleksami. W nosie aromaty białych kwiatów i cytrusy
uzupełniają owoce tropikalne z przeplatającą się brzoskwinią. W ustach przyjemne tropikalne
owoce z żółtymi cytrusami. Wino świeże, delikatnie mineralne z subtelną kwasowością, długo
pozostające na języku.

0,75 l / 74 zł

Riesling trocken, charakterystyczny dla stylu i odmiany, a więc wytrawny, lekki, mineralny,
kwiecisty, z przyjemnie zaznaczonymi w nosie i ustach świeżymi owocami w postaci brzoskwiń,
zielonych jabłek i cytrusów, które nadają ton wyraźnie zaznaczonej kwasowości.

Oropasso by Biscardo

APELACJA: IGT Veneto/ Włochy, Toskania
RODZAJ: białe/ wytrawne | SZCZEP: Garganega, Chardonnay

APELACJA: IGT Vigneti delle Dolomiti/ Włochy, Alto Adige-Südtirol
RODZAJ: białe/ wytrawne | SZCZEP: Sauvignon Blanc

100 ml / 18 zł
0,75 l / 72 zł

0,75 l / 118 zł

“Raif” to wino słomkowej barwie z zielonymi refleksami. W nosie świeże, żywe tropiki, które
ukazują lekkie aromaty ananasa, marakui i mango. Bogate na ustach, świeże, wsparte dobrze
zaznaczoną kwasowością dającą równowagę i długość.

Grüner Veltliner

APELACJA: -/ Neusiedlersee-Hügelland, Austria
RODZAJ: białe/ wytrawne | SZCZEP: Grüner Veltliner

0,75 l / 92 zł

APELACJA: DOC Alto Adige/ Włochy, Alto Adige-Südtirol
RODZAJ: białe/ wytrawne | SZCZEP: Pinot Grigio

100 ml / 13 zł
0,75 l / 74 zł

Białe półsłodkie wino o intensywnym kwiatowym aromacie z ciepłymi dojrzałymi cytrusami
w miodzie, które przenoszą się na podniebienie pokazując swój słodki, łagodny charakter
w przyjemnej harmonii.

Vert by Rymanów

100 ml / 22 zł
0,75 l / 108 zł

Głęboki kwiatowy bukiet łączący kwiat jaśminu z konfiturą jabłkową, dojrzałą gruszką, przyjemnie
kwaśnym ananasem i morelą. Jest winem intensywnie świeżym z mineralnymi nutami.

Message in a Bottle by Sting
APELACJA: IGT Toscana/ Włochy, Toskania
RODZAJ: białe/ wytrawne
SZCZEP: Vermentino, Sauvignon Blanc, Trebbiano

100 ml / 24 zł
0,75 l / 118 zł

Message in a Bottle to blend szlachetnego Vermentino z dodatkiem cennego Sauvignon
i lokalnego Trebbiano, które po maceracji dojrzewają w butelce przez 2 miesiące. Słomkowo
żółte wino o kwiecistym profilu z nutami cytrusów uzupełniają aromaty ananasa, banana,
jabłka i gruszki oraz akcenty ziołowe.

Castillo Manzanos Rioja Blanco

APELACJA: DOCa Rioja/ Hiszpania, Rioja
RODZAJ: białe/ wytrawne | SZCZEP: Tempranillo, Garnacha

Niezwykle aromatyczny Grüner Veltliner o hojnym bukiecie, w którym zielone jabłka, melon
i cytrusy współgrają z nutami mineralnymi, kwiatami i ziołami. Na podniebieniu świeże, lekkie,
o dobrej strukturze, owocowej słodyczy, lekkiej pikanterii i przyjemnej kwasowości.

Pinot Grigio

Roncier

APELACJA: -/ Polska, Podkarpacie
RODZAJ: białe/ wytrawne | SZCZEP: Johanniter

Blend znanej rodzimej Garganegi z Chardonnay. Bukiet tworzą delikatne aromaty kwiatów
i owoców z wiodącymi cytrusami, muśnięte migdałowym akcentem. W ustach świeże,
mineralne, eleganckie i harmonijne, cytrusowy charakter współtworzy owocowa słodycz
brzoskwini i melona.

Sauvignon Blanc Raif

Słynne Chablis, tutaj z Chardonnay z obszaru Yonne. Wino poza fermentacją malolaktyczną
dojrzewa 10 miesięcy na osadzie w stalowych zbiornikach. W nosie białe owoce, skórka
z limonki, kwiaty i kreda. W ustach eleganckie, rześkie, owocowość pigwy i jabłka przyjemnie
podkręca wyraźna kwasowość i mineralność o krzemiennym charakterze.

APELACJA: Vin de France/ Francja, Burgundia
RODZAJ: białe/ słodkie | SZCZEP: Chardonnay, Colombard, Muscat

Riesling Trocken

APELACJA: QbA/ Wirtembergia, Niemcy
RODZAJ: białe/ wytrawne | SZCZEP: Riesling

0,75l / 138 zł

100 ml / 12 zł
0,75 l / 66 zł

Blend rodzimej Viury z Chardonnay dojrzewający w stalowych kadziach. Wino o cytrynowożółtej barwie przedstawia bukiet pełen cytryn, grejpfrutów, ananasa i marakui. W ustach trwała
cytrusowo-tropikalna orzeźwiająca świeżość, dzięki dobrze zbalansowanej kwasowości.
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Xisto Espadeiro
100 ml / 18 zł
0,75 l / 84 zł

APELACJA: DOC Vinho Verde/ Portugalia, Minho
RODZAJ: różowe/ wytrawne | SZCZEP: Espadeiro

0,75l / 72 zł

Wytrawne, mineralne Pinot Grigio o subtelnych nutach alpejskiego powietrza, niezwykle
rześkie i świeże. Bukiet przedstawia aromaty owoców pestkowych, migdałów i tymianku,
które zaznaczają się również na podniebieniu.

Wyjątkowe różowe Vinho Verde z łososiowymi odcieniami. Bukiet pełen czerwonych owoców
z malinami i truskawkami na pierwszym planie, które przechodzą dalej na podniebienie.
Wino lekkie, świeże, delikatnie mineralne, wzbogacone subtelną cytrusową kwasowością.

Sauvignon Blanc Marlborough

Rosapasso by Biscardo

APELACJA: Marlborough/Nowa Zelandia
RODZAJ: białe/ wytrawne | SZCZEP: Sauvignon Blanc

100 ml / 18 zł
0,75 l / 94 zł

Sauvignon Blanc to klasyczny przedstawiciel regionu. Słomkowa barwa z zielonymi odcieniami
jest wstępem do owocowego bukietu, w którym agrest z marakują przeplatają się z cytrusami
oraz nutami ziół, szparagów i zielonej papryki.

APELACJA: IGT Veneto/ Włochy, Toskania
RODZAJ: różowe/ wytrawne | SZCZEP: Pinot Noir

0,75 l / 82 zł

Bladoróżowe wino o delikatnym przyjemnie się zaznaczającym się owocowym poziomkowowiśniowym bukiecie. Świeże, harmonijne i gładkie na podniebieniu z eleganckim finiszem
zaznaczonym subtelną goryczką.
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Neropasso by Biscardo

Monte Antico

APELACJA: IGT Toscana/ Włochy, Toskania
RODZAJ: czerwone/ wytrawne
SZCZEP: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot

0,75l / 82 zł

Prawdziwy toskański klasyk dojrzewający rok w dębie slawońskim i francuskich barrique,
by później leżakować jeszcze rok w butelce. W kieliszku rubin z czerwonym odcieniem granatu.
Bogaty bukiet zachwyca czarną wiśnią, śliwką, skórą i lukrecją. W ustach pełno dojrzałych
czerwonych owoców, pojawiają się fiołki i subtelne waniliowe nuty.

Castillo Manzanos Rioja Tinto

APELACJA: DOCa Rioja/ Hiszpania, Rioja
RODZAJ: czerwone/ wytrawne | SZCZEP: Tempranillo, Garnacha

100 ml / 13 zł
0,75 l / 68 zł

APELACJA: IGT Veneto/ Włochy, Toskania
RODZAJ: czerwone/ wytrawne
SZCZEP: Corvinone, Corvina, Cabernet Sauvignon

100 ml / 18 zł
0,75 l / 79 zł

Wino o rubinowej barwie z odcieniami minerałów granatu. Bukiet przynosi zapachy czereśni,
wiśni i kompotu śliwkowego, które wzbogacają pikantne akcenty. Na podniebieniu wita trwała,
aksamitna owocowa słodycz, którą dekorują na finiszu delikatne taniny.

Primitivo Casato di Melzi

APELACJA: IGT Salento/ Włochy, Puglia
RODZAJ: czerwone/ wytrawne | SZCZEP: Primitivo

100 ml / 17 zł
0,75 l / 67 zł

Wino o kardynalnej czerwieni prezentuje intensywne, trwałe aromaty drobnych czerwonych
i czarnych owoców. Usta pełne, dobrze zbudowane, gdzie skoncentrowany słodki owocowy
ton łagodnie balansuje kwasowość.

Podstawa regionalnego kupażu, w czystym stylu, dojrzewająca w stalowych kadziach. Wino
o wiśniowo-czerwonym kolorze przedstawiają aromaty ciemnych i czerwonych owoców
z charakterystycznym akcentem lukrecji. Świeże, krągłe, pełne nut ciemnych owoców, które
długo utrzymują się na ustach.

APELACJA: Mendoza/ Argentyna
RODZAJ: czerwone/ wytrawne | SZCZEP: Malbec

Message in a Bottle by Sting

Podręcznikowa definicja Malbeca dojrzewająca 9 miesięcy we francuskim dębie. Nos pełen malin,
jeżyn, fiołków zdobią akcenty pieprzu i ziaren kawy, które harmonijnie przenoszą się na podniebienie.
Wino pełne ciała, soczyste miękkimi taninami, mineralnym naznaczeniem i cudownym długim finiszu.

APELACJA: IGT Toscana/ Włochy, Toskania
RODZAJ: czerwone/ wytrawne
SZCZEP: Vermentino, Sauvignon Blanc, Trebbiano

100 ml / 24 zł
0,75 l / 132 zł

Message in a Bottle to blend szlachetnego Vermentino z dodatkiem cennego Sauvignon
i lokalnego Trebbiano, które po maceracji dojrzewają w butelce przez 2 miesiące. Słomkowo
żółte wino o kwiecistym profilu z nutami cytrusów uzupełniają aromaty ananasa, banana,
jabłka i gruszki oraz akcenty ziołowe.

Tramier Pinot Noir
APELACJA: Vin de France
RODZAJ: czerwone/ wytrawne
SZCZEP: Pino Noir

0,75 l / 67 zł

Klasyczny i wyrafinowany Pinot Noir z południowej Francji. Soczyste, dobrze zbudowane,
z wyczuwalnym smakiem wiśni. Delikatnie pikantne, dobrze wyważone z przyjemnym i dojrzałym finiszem.

Blaufränkisch by Haiden

APELACJA: -/ Neusiedlersee-Hügelland, Austria
RODZAJ: czerwone/ wytrawne | SZCZEP: Blaufränkisch

0,75 l / 99 zł

Selekcja gron Blaufränkisch z najlepszych ziem winnicy dojrzewająca w austryjackich
kasztanowych beczkach. Wino o bogatym bukiecie ciemnych owoców - jeżyn, jagód i ciemnych
wiśni urozmaiconych subtelnymi nutami wanilii, kawy i czekolady. Na podniebieniu średnie
ciało, hojne dojrzałe owoce z łagodzącą, nadającą charakteru delikatną beczką, miękkie
taniny i dobrze zaznaczona kwasowość, dająco efekt świeżości.

Barolo

APELACJA: DOCG Barolo/ Włochy, Piemont
RODZAJ: czerwone/ wytrawne | SZCZEP: Nebbiolo

0,75l / 480 zł

Ikona winnicy z historycznej strefy Marcenasco. Kolor przypominający minerały granatu. Bukiet
pełen czerwonych owoców z wyróżniającymi się lukrecją i tytoniem. Żywotne wino, które
w całej swojej hojności i sile, elegancko, w pełnej harmonii prezentuje się na podniebienie,
gdzie całość dekorują aksamitne taniny.

Malbec Mendoza by Achaval Ferrer

100 ml / 28 zł
0,75 l / 164 zł

Cabernet Sauvignon Mendoza by Achaval Ferrer
APELACJA: Mendoza/ Argentyna
RODZAJ: czerwone/ wytrawne | SZCZEP: Cabernet Sauvignon

0,75 l / 164 zł

Cabernet Sauvignon dojrzewający 9 miesięcy we francuskim dębie. Bukiet tworzą aromaty
czerwonych owoców, śliwek, płatków róż wzbogacone nutami tytoniu i trufli. W ustach wyczuwalne dobrze zbudowane ciało, dominują soczyste czerwone owoce uzupełnione wyrafinowaną pieprzną kwasowością i delikatną mineralnością. Długi, subtelny finisz wzbogacony
czekoladowym akcentem z wyrafinowanymi garbnikami.

Amarone by Biscardo

Chianti Superiore

APELACJA: Chianti Superiore DOCG/ Włochy, Toskania
RODZAJ: czerwone/ wytrawne
SZCZEP: Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo, Cabernet Sauvignon

100 ml / 14 zł
0,75 l / 74 zł

Chianti Superiore jako Sangiovese z dodatkiem szczepów regionalnych oraz Cabernet
Sauvignon. Wino o rubinowej barwie przedstawia aromaty owoców leśnych z fiołkami i
przyprawami. Podniebienie przyjemnie miękkie, owocowe z charakterystyczną orzeźwiającą
kwasowością, subtelnymi taninami i długim finiszem.

Brunello di Montalcino by Fuligni
APELACJA: DOCG Brunello di Montalcino/ Włochy, Toskania
RODZAJ: czerwone/ wytrawne | SZCZEP: Sangiovese

0,75 l / 780 zł

Ikona Montalcino o ciemnej czerwonej barwie granatu z pomarańczowymi rysami przedstawia
bogaty bukiet złożony z czerwonych owoców, fiołków i przyjemnie zaznaczających się przypraw.
Finezyjna, spójna z nosem, złożona paleta, pełno ciała, idealna harmonia z miękkimi taninami,
a zarazem aksamitna tekstura czynią to wino idealnym przedstawicielem swojego stylu.
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Prosecco Superiore Case Bianche
APELACJA: DOCG Conegliano Valdobbiadene/ Włochy, Veneto
RODZAJ: białe/ Extra Dry/ musujące | SZCZEP: Glera

0,75l / 118 zł

Słomkowe wino o drobnych, trwałych bąbelkach. W nosie brzoskwinie, zielone jabłko
i akacja. W ustach słodka subtelna owocowość uzupełnia lekka kwasowość, która nadaje
harmonii i tej kompozycji.

Prosecco Millesimato by Biscardo
APELACJA: DOC Prosecco/ Włochy, Veneto
RODZAJ: białe/ Extra Dry/ musujące | SZCZEP: Glera

0,75 l / 74 zł

0,75 l / 180 zł
APELACJA:
Amarone della Valpolicella DOCG Classico/ Włochy, Veneto
RODZAJ: czerwone/ wytrawne | SZCZEP: Corvina Veronese, Rondinella, Molinara
Legenda Veneto - Amarone o głębokiej barwie czerwonych minerałów granatu, prezentuje
charakterystyczny intensywny, hojny bukiet przepełniony ciemnymi wiśniami i borówkami,
który uszlachetniają aromaty skóry, migdałów i subtelne akcenty tytoniu i kawy.

Słomkowe Prosecco w stylu spumante o trwałych bąbelkach przynoszące aromaty jabłek
i kwiatów brzoskwini. Na podniebieniu lekkie, orzeźwiające, z delikatnie goryczkowym
finiszem, który urozmaica delikatnie słodką kompozycję.

Rouge by Rymanów

Cava dojrzewająca 2 lata na osadzie o drobnych, trwałych bąbelkach. W nosie owoce
pestkowe z przeważającą brzoskwinią i nutami przypominającymi kompot. W ustach spójne
z nosem, słodkie, z lekkim wyrafinowanym ciałem.

APELACJA: -/ Polska, Podkarpacie | RODZAJ: czerwone/ wytrawne
SZCZEP: Cabernet Cortis, Léon Millot, Regent

100 ml / 22 zł
0,75 l / 108 zł

Aromaty polskich owoców - lipcowej czereśni, dojrzałej wiśni i czarnej jagody, które razem
z goździkami tworzą niebagatelną całość, kwasowość maliny i czarnej porzeczki podkreśla
delikatność tego wina.

Enigma by Biscardo

APELACJA: IGT Rubicone/ Włochy, Emilia-Romania
RODZAJ: czerwone/ wytrawne SZCZEP: Sangiovese

100 ml / 26 zł
0,75 l / 165 zł

Wino o kolorze głębokiej purpury prezentuje wyjątkowy, intensywny bukiet pełen owoców
leśnych z wiodącymi jagodami i jeżynami, które wzbogacają niezwykle cenne balsamiczne nuty.
Pełne, potężne Sangiovese o intensywnym owocu z miękkimi i słodkimi taninami na finiszu.

Cava Semi Sec Reserva

APELACJA: DO Cava/ Hiszpania, Katalonia
0,75 l / 87 zł
RODZAJ: białe/ Semi Sec/ musujące | SZCZEP: Macabeu, Xarel·lo, Parellada

Louis Dumont - Champagne
APELACJA: Brut
RODZAJ: białe/wytrawne
SZCZEP: Chardonnay, Meunier, Pinot Noir

0,75 l / 210 zł

Oryginalny szampan o intensywnym i charakterystycznym kolorze z jasnymi refleksami.
Wyczuwalne egzotyczne owoce z nutą mineralności. Wino o świeżym i żywym smaku.

