
Valsè Moscato Dolce/ Prosecco

Deserowe wino musujące, robione metodą Charmaty. Kolor jasnosłomkowy, intensywnie pieniące się 
bąbelki. 
W nosie wyczuwalne typowe nuty charakterystyczne dla muskatu: owocowo-kwiatowy bukiet, 
przyjemnie orzeźwiający. W smaku słodkie i aromatyczne, trwałe i pełne.

GT Veneto, Włochy
Szczep: 100% Muscat

Parató Cava Brut

Jasnosłomkowy kolor ze złotym przebłyskiem, delikatne i trwałe bąbelki. Aromaty owocowe – 
gruszka, jabłko i banan, lekko kwiatowe, wyczuć można zapach ściętej trawy i anyżu. W ustach 
delikatne musowanie, dominujące cytrusy, długi smak z wyczuwalną nutą śmietanową z odrobiną 
drożdżowego ciasta.

Świetnie sprawdza się jako aperitif, a także dodatek do przystawek, sałatek i innych lekkich posiłków. 

DO Cava, Penedès, Hiszpania
Szczepy: Macabeo, Xarel·lo, Parellada, Chardonnay

Prédiction to w czystej postaci Pinot Meunier tworzone metodą tradycyjną i starzone w butelce przez 
2 lata. Ten szampan powstał jako pierwszy spośród całej gamy win Dom Caudron i w sposób 
szczególny uwydatnia terroir Passy-Grigny i cechy szczepu. Wyraziste cytrusowe nuty podkreślone 
akcentem miodu tworzą z tego szampana idealny trunek przyjacielskiej biesiady. Znakomity jako 
aperitif, towarzysz długich rozmów. 

Pasuje do owoców morza, ryb, tart warzywnych, białych mięs, sałatek i lekkich przekąsek. 

Szczep: 100% Pinot Meunier 
Francja, AOC Champagne
Dom Caudron Prédiction Brut 

Wina Musujace

68 zł

127 zł

289 zł

Champagne



Włochy, Piemont 
Alte�ange Vino Bianco

Wino o jasnosłomkowej barwie. W nosie kwiatowe, a w ustach wyraźne nuty owoców o białej skórce. 

Pasuje do białego mięsa, grillowanych i duszonych mięs, serów, makaronu i pizzy.

Hiszpania, DO Toro
Monte La Reina Verdejo

Wino w jasnym wiśniowym kolorze, ukazujący iskrę cynobru. Bukiet bogaty, wzbudzający mnóstwo 
wrażeń. Wyraźnie wyczuwalne aromaty balsamiczne, takie jak żywica jałowca. Najbardziej zaskakują-
cą cechą tego wina jest żywa i trwała obecność winogron, oraz aromaty jeżyn i ciemnych śliwek. 
Smak mocny i taniczny z nutą drewna, oraz przyjemnym zakończeniem.

Idealne do pieczeni z żurawiną i czerwonych mięs.

Cape Atlantic Sauvignion Blanc

W nosie wyczuwalne aromaty tropikalnych owoców, agrestu, białej gruszki i trawy. Wino posiada dość 
wysoką kwasowość, natomiast na podniebieniu dobrze wyczuwalne owocowe smaki. 

Wino na każdą okazję, dobrze sprawdza się w połączeniach z owocami morza oraz daniami z drobiu.

Włochy, DOC Veneto
I Campi Pinot Grigio

Wino o słomkowej barwie ze złotym re�eksem. W nosie owocowe aromaty przeplapatane kwiatem 
akacji i orzechami. Na podniebieniu pełne, mineralne, zbalansowane i długie w smaku.

Wyjątkowo dobrze pasuje do przystawek, dań na bazie ryżu, ryb i białych mięs z dodatkiem ziół.

RPA, WO Western Cape

127 zł

289 zł

Wina Białe

50 zł

12 zł

80 zł

18 zł

85 zł

19 zł

88 zł

20 zł



Polska, Małopolski Przełom Wisły
Szczepy: Seyval Blanc/Jutrzenka

Rześki Poranek

Wino o jasnosłomkowym kolorze. W nosie aromaty pieczonych jabłek i dojrzałej gruszki. W ustach 
otwiera się nutą jabłek i brzoskwiń – wyrazisty owocowy charakter. Zbalansowana kwasowość ze 
świeżym �niszem.

Znakomite w połączeniu z sałatkami, kurczakiem, z rybą i owocami morza.

Romain Duvernai La Grange Blanche

Oh La La C’est Bon

Lśniące jasnym różem wino, opalizujące i uwodzące cytrusową nutą połączoną z czerwonymi owoca-
mi lasu – całość elegancka, świeża i wytrawna. 

Wino lekkie, przyjemnie wytrawne, znakomite do grillowanych ryb, warzyw i deserów 
na bazie truskawek.

Francja, Rosé IGP Pays D'OC, 
Szczepy: Syrah,Grenache

Wino o pięknym słomkowym kolorze z błyszczącymi re�eksami. 
Nos pełen nut białych owoców w syropie. Białej brzoskwini, suszonej moreli i wanilii. 
Usta są krągłe i  owocowe jak przystało na dobrze zbudowane wino połączone z przyjemną 
świeżością i długą końcówką.

Znakomite na aperitif lub do riso�o z owocami morza. 
 

 

Francja, Côtes du Rhône
Szczepy: 75% Roussanne, 25% Viognier

Wina Białe

Wina Rózowe

105 zł

128 zł

79 zł

18 zł

23 zł

28 zł



Włochy, Piemont

Wino o czerwono-rubinowej barwie. Nos wyraźnie owocowy, w ustach świeże, taniczne z podbiciem 
dojrzałych czerwonych owoców.

Monte La Reina Joven Tempranillo

Młode i świeże wino o wiśniowoczerwonym kolorze, wpadającym w granat oraz z �oletowymi 
przebłyskami. 
W zapachu wyczuwalne czerwone owoce, takie jak jeżyna czy wiśnia. W tle aromat kremowego jogurtu, 
będący wspomnieniem fermentacji malolaktycznej. Smak gładki z wyraźnie wyczuwalną owocowością, 
delikatne i przyjemne. 

Świetny akompaniament praktycznie do każdego typu czerwonego mięsa, zwłaszcza do mięs 
o miękkiej strukturze. Pasuje również do deski serów i pasztetu.

Pikantne nuty bogatych ciemnych owoców jagodowych z subtelną nuą przypraw na �niszu.

South Estern Australia

Half Mile Creek Cabernet Sauvignion

Cape Atlantic Merlot

Hiszpania, DO Toro

W zapachu wyczuwalne czerwone owoce, w tym śliwki. Wino o średniej budowie, w smaku owoco-
we o dojrzałych taninach. Delikatny gładki �nisz. Wino na każdą okazję, szczególnie polecane do 
cielęciny.

RPA, WO Western Cape

Wina Czerwone

57 zł

14 zł

69 zł

16 zł

69 zł

16 zł

88 zł

20 zł

Alte�ange Piemonte Barbera



Argentyna, Mendoza,  Finca los Álamos
Tomero Malbec

Wino o eleganckim rubinowym kolorze z �oletowym przebłyskiem. Tworzone starannie w beczkach 
z dębu francuskiego przez 8 miesięcy, następne 6 miesięcy układane w butelkach. Pełne przyprawo-
wych i owocowych aromatów przetykanych zapachem skóry. W ustach aksamitne, bogate w smaki 
miękkich, ciemnych owoców z dominacją śliwki. 

Wyborny partner dań mięsnych, serów dojrzewających, a także gorzkiej czekolady.

Cederberg Merlot/Shiraz

Wytrawny kupaż czerwonych win o przepięknym kolorze. Wspaniałe aromaty dojrzałych owoców 
jagodowych z nutami dymu, którym towarzyszą dobrze zintegrowane, soczyste taniny.

Doskonały partner dań z dziczyzny ale także wspaniałe jako akompaniament pieczonych 
lub grillowanych czerwonych mięs.

RPA/ WO Cederberg

Hiszpania, Galicja
Szczepy zmieszane

Marquéz Del Tiròn Tinto

Czerwone wino o rubinowej sukni. Pełne aromatów czerwonych leśnych owoców z dodatkiem nuty 
balsamicznej i przyprawowej. Wyczuwalne lekkie taniny. Wyrazista końcówka i delikatna słodycz.

Idealne połączenie do większości dań kuchni śródziemnomorskiej, do grillowanych mięs, wędlin 
i serów oraz potraw na bazie ryżu, kasz i makaronów.

Białe wino o jasnosłomkowym kolorze. Bukiet z tropikalnymi aromatami mango, ananasa i cytrusów.
Zbalansowana kwasowość i przyjemna delikatna słodycz dają długą końcówkę.

Dobrze łączy się z delikatnymi potrawami na bazie ryb, białych mięs, warzyw i owoców. 

Hiszpania, Galicja
Szczepy zmieszane

Marquéz Del Tiròn Bianco

Wina Czerwone

Wina Deserowe

128 zł

128 zł

47 zł

11 zł

47 zł

11 zł



Kolor złocisty – lśniący. W nosie odnajdziemy aromaty jabłka i dojrzałej limonki z lekkim kwiatowym 
akcentem. W ustach dochodzi smak delikatnej słodyczy podbity brzoskwiniowo-cytrusową owoco-
wością. 

Podawać mocno schłodzone do wszelkiego rodzaju ryb, drobiu, grillowanych owoców i warzyw 
i kuchni tajskiej.

QmP Pfalz, Niemcy

Ruppertsberger Riesling Kabine� Mild 

Bornos Frizzante Verdejo

Przyjemny jasnosłomkowy kolor z zielonkawym połyskiem. Zapach intensywny, pełen słodyczy, 
wyczuwalne nuty brzoskwiń, cytrusów i tropikalnych owoców. W smaku świeże, musujące, znako-
mita równowaga pomiędzy słodyczą a kwasowością. 

Wspaniale orzeźwia, pasuje do deserów, lodów, lekkich przekąsek, sałatek i serów pleśniowych. 

Hiszpania, DO Rueda

To Sauvignon Blanc to doskonały wyraz smaku winogron rosnących na wysoko położonych 
parcelach w dolinie Awatere, Marlborough. Trunek ten ukazuje nam aromaty świeżych cytrusów, 
liści czarnej porzeczki oraz nut ziołowych. Na podniebieniu odczujemy smaki zielonego jabłka, 
różowego grejpfruta, słodkiej limonki oraz mineralne nuty doprowadzające nas do świeżej 
i wytrawnej końcówki.

Podawać jako aperitif, lub z rybami, owocami morza czy sałatkami z sosem vinegret.

Nowa Zelandia, Marlborough
Tohu Sauvignon Blanc

93 zł

93 zł

159 zł

Wina Deserowe

Wina Konesera

21 zł



Wino o głęboko czerwonej sukni. W nosie intensywny, wykwintny i złożony aromat wiśni, czarnej 
porzeczki i eukaliptusa. W ustach bardzo świeże, miękkie taniny zapewniają piękną strukturę.

Idealne  z dziczyzną, serem, a także z półmiskiem wędlin.

Romain Duvernay Prestige Vibrato

Señorío de Otazu Tinto

Wiśniowoczerwona barwa z delikatnie krwistoczerwonymi re�eksami to wizytówka tego wina. 
W bukiecie przeważa drzewo cedrowe, zapach palonego dębu, wędzonki i suszonych kwiatów. 
W kieliszku wyczuwalne zapachy truskawek, minerałów i owoców leśnych. Bardzo przyjemna 
końcówka. Wino leżakowało 18 miesięcy w beczce, a następnie kolejne 18 miesięcy w butelce. 

Akompaniament do dań kuchni hiszpańskiej, czerwonych mięs i makaronów. 

Hiszpania, DOP Pago de Otazu
Cabernet Sauvignon,Tempranillo,Merlot

RPA, WO Elim
197 zł

213 zł

220 zł

Wina Konesera
Ghost Corner Semilion

Niewielkie proporcje fermentujące w nowym, francuskim dębie dodały różnorodności i długości 
smaku temu winu, poprzez wyczuwalne aromaty wędzonego boczku. Mocna kwasowość sprawia 
wrażenie orzeźwiającego nawilżenia w ustach. Doskonale dojrzeje w okresie następnych 3-4 lat. 

Dobrze komponuje się z makaronami, owocami morza, serami i lekkimi sałatkami. 

Francja, AOP Crozes -Hermitage
Szczep: Syrah






