KARTA WIN NA KIELISZKI

Godziny otwarcia
Opening hours
poniedziałek - niedziela od 16:00
/ monday - sunday from 4pm

/ SAMOOBSŁUGA /
Prosimy zamawiać na barze
/ SELF-SERVICE /
Please order at the bar

Zapraszam Państwa do świata urokliwych chwil, do których zagląda
soczysta przyjemność smakowania życia.
Marek Kondrat.

PRZEKĄSKI / SNAKS
- DESKA SERÓW / CHEESE BOARD Selekcja doskonałych serów z pieczywem 33 zł
A selection of excellent cheeses with bread 33 pln
- DESKA WĘDLIN / MEAT BOARD Selekcja doskonałych wędlin z pieczywem 33 zł
Selection of excellent cold cuts with bread 33 pln
- DESKA MIX / MIX BOARD Mix serów i wędlin z pieczywem 39 zł
Mix of cheese and cold cuts with bread 39 pln
- OLIWKI / OLIVES Oliwki zielone i czarne 12 zł
Green and black olives 12 pln
- PIECZYWO Z OLIWĄ / BREAD WITH OIL 10 zł

COŚ NA SŁODKO / SOMETHING SWEET
- CANTUCCINI Włoskie ciasteczka 10 zł
Italian cookies 10 pln
Zajrzyj do naszej lady słodkości po więcej :)
Check out our sweet section for more :)

NAPOJE / SOFT DRINKS
Lemoniada lawendowa 0, 3l 7 zł / Lavender lemonade 0, 3l 7 pln
Woda gazowana 0, 33l / Sprakling water 0, 33l 5 pln
Sok pomarańczowy 0, 3l 5 zł / Orange juice 0, 3l 5 pln
Kawa / Coffee - espresso / americano 8 zł
Kawa / Coffee - Cappuccino 10 zł
Kawa / Coffee - Doppio 12 zł

WINO INACZEJ / WINE IN ANOTHER WAY
APEROL SPRITZ (Aperol + Prosecco + woda gazowana) 25 zł
MIMOZA (Prosecco + sok pomarańczowy) 20 zł

WINO DOMOWE / HOUSE WINE
Białe lub czerwone / white or red 125 ml za 10 zł / 500 ml za 25 zł / 1L 45 zł

WINO BIAŁE / WHITES
Włochy / Italy

GAROFOLI PODIUM VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI CLASSICO SUPERIORE DOC 2018
Włochy/Italy, Marche, DOC Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore
verdicchio
wytrawne/dry
Treściwe i eleganckie, złożone wino białe o dobrym, kilkuletnim potencjale dojrzewania w butelce. Tym
bardziej zaskakuje fakt, że w ogóle nie leżakowało w dębinie. Grona lokalnej odmiany verdicchio
pochodzą z doskonałej winnicy i podlegają rygorystycznej selekcji. Stosuje się też późny zbiór i długie, aż
15 miesięcy trwające, dojrzewanie w kadziach. Skoncentrowane wino, które pięknie ewoluuje w butelce.
Warto być cierpliwym. Suknia złotawo zielona, bukiet zmienia się, od kwiatowego i delikatnie
cytrusowego, po bardzo dojrzałe gruszki, mirabelki z akcentem miodowym, gdy wino ma już kilka lat.
Pełne i krągłe na języku, korpulentne, a przy tym nie traci żywej kwasowości.
CENA/PRICE

13 / 50 ml

25 / 125 ml

124 / 750 ml

Francja / France

FERNAND ENGEL GEWURZTRAMINER RESERVE ALSACE AC 2018
Francja/France, Alzacja/Alsace, AC Alsace
gewurztraminer
półwytrawne/semi-dry
Chociaż wywodzi się z Południowego Tyrolu, gewurztraminer jest drugi po rieslingu w alzackiej wielkiej
czwórce najlepszych win regionu. Kawał wina w kieliszku, i w zapachu i w smaku. Ponad rok dojrzewało
na osadzie. Intensywny aromat różany i egzotycznych owoców liczi, a w tle banana i cynamonu. Ma
kilkuletni potencjał rozwoju, z ewolucją w stronę nut miodowych. Smak wyrazisty, rześko kwasowy
i gładko słodki jednocześnie, dzięki odrobinie cukru resztkowego trochę półwytrawny w odbiorze.
CENA/PRICE

9 / 50 ml

18 / 125 ml

89 / 750 ml

PLAIMONT LES VIGNES RETROUVÉES BLANC SAINT-MONT AOC 2018
Francja/France, Sud Ouest, AC Saint-Mont
arrufiac, gros manseng, petit courbu
wytrawne/dry
Słomkowy kolor zachęca do spróbowania. Z początku nieco warzywne w nosie. Po zakręceniu kieliszkiem
odsłania aromaty kwiatowe, miętowo-rozmarynowe, moreli, brzoskwini i grejpfruta. W ustach ożywa
przez kapitalną kwasowość, która chociaż wyraźna, kieruje wino w stronę harmonijnej struktury. Usta
budują poczucie cytrusowego dopełnienia. W końcówce zaskakuje delikatnie pieprznym akcentem.
Starożytne, lokalne odmiany winogron przywrócone do życia (Les Vignes Retrouvées) dają pokazową
ekspresję siedliska, jakim jest tu apelacja Saint-Mont. To swojego rodzaju hołd złożony pokoleniom
winiarzy z tej apelacji. Miłośnicy eksperymentowania z winem w kuchni będą usatysfakcjonowani.
CENA/PRICE

8 / 50 ml

15 / 125 ml

64 / 750 ml

Hiszpania / Spain

CASA PRIMICIA BLANCO RIOJA DOCA 2020
Hiszpania/Spain, Rioja, DOCa Rioja
viura
wytrawne/dry
Białe wino z prestiżowego regionu Rioja. Aromatyczne i orzeźwiające. Fermentowane w beczkach
dębowych dla dodania charakteru. Dojrzewało pięć miesięcy na osadzie, już tylko w kadziach stalowych.
Kupaż na bazie lokalnej odmiany viura. Jasnosłomkowa suknia, intensywny zapach owoców. Z początku
gruszki i brzoskwinie z przyjemnym akcentem jogurtu waniliowego, później nuty cytrusów. Na
podniebieniu kremowe i bardzo gładkie ze świeżym posmakiem finałowym.
CENA/PRICE

6 / 50 ml

12 / 125 ml

52 / 750 ml

VOLVER TARIMA MEDITERRANEO ALICANTE DO 2020
Hiszpania/Spain, Murcja i Walencja/Murcia and Valencia, DO Alicante
merseguera, muscat
wytrawne/dry
Wino powstało z połączenia dwóch popularnych odmian hiszpańskiego Lewantu – merseguery i muszkata
aleksandryjskiego. Pierwszą z nich charakteryzuje lekka budowa, niska kwasowość i eleganckie nuty
przywodzące na myśl aromaty grejpfruta, rumianku i migdałów. Kupaż z muszkatem dodaje winu
sprężystości i zaokrągla jego strukturę. Wapienno-kredowe terroir i usytuowanie w pobliżu największego
marmurowego kamieniołomu w Europie sprawia, że całość uzupełniają szlachetne nuty mineralne.
Ręczny zbiór z 40 i 50-letnich krzewów, selekcja gron i użycie lokalnych drożdży tylko potwierdzają
wysoką jakość tego starannie zaprojektowanego wina.
CENA/PRICE

7 / 50 ml

14 / 125 ml

58 / 750 ml

Portugalia / Portugal

JOÃO M. BARBOSA NINFA SAUVIGNON BLANC COLHEITA TEJO VR 2019
Portugalia/Portugal, Tejo, VR Tejo
fernao pires, sauvignon blanc
wytrawne/dry
Świetne sauvignon blanc z niewielkim dodatkiem fernao pires, które swoim stylem przypomina połącznie
cech Marlborough i Sancerre. Ten pierwszy region przypominają wyraźne aromaty agrestu i marakui,
natomiast styl francuskiego wzorca można odnaleźć dzięki nutom limonki, skórki grejpfrutowej i jabłka,
które uzupełniają nuty mineralne przywodzące na myśl mokry kamień. W palecie młodzieńcze, zadziorne
i bardzo świeże.
CENA/PRICE

11 / 50 ml

21 / 125 ml

85 / 750 ml

Polska / Poland

WINNICA TURNAU HIBERNAL PÓŁWYTRAWNE 2020
Polska/Poland, województwo zachodniopomorskie,
hibernal
półwytrawne/semi-dry
Wino półwytrawne bazujące na późno dojrzewającej odmianie winorośli hibernal. Wyraźna, lekko złota
barwa i duża gęstość w kieliszku. Aromat w pierwszym nosie intensywnie owocowy, następnie nieco
bardziej zamknięty, o zapachach ziołowych. W ustach wyczuwalna delikatna słodycz, a później
długotrwała i przyjemna kwasowość, która utrzymuje się tworząc wyraźny finisz. Bardzo dobra
równowaga smaku odpowiada za bogactwo i orzeźwiający styl wina.
CENA/PRICE

12 / 50 ml

24 / 125 ml

116 / 750 ml

Chile / Chile

SANTA INÉS LIMARI SINGLE PARCEL CHARDONNAY 2018
Chile/Chile, Limari Valley, DO Limari Valley
chardonnay
wytrawne/dry
Dolinę Limari charakteryzuje dość chłodny klimat w stosunku do innych regionów kraju. Biorąc również
pod uwagę gliniasto-wapienne podłoże, uprawa i produkcja chardonnay wydaje się tam w pełni
uzasadniona. Grona pochodzą z kilkunastoletnich krzewów pochodzących z pojedynczej winnicy
i zbierane są zwykle w drugim tygodniu lutego. Wino przeszło fermentację w używanych beczkach z dębu
francuskiego, a następnie tylko częściowo fermentację malolaktyczną. Łącznie 12 miesięcy w dębie. Wino
jest jasno-złotej barwy, o aromatach dojrzałych cytrusów, jabłek i gruszek połączonych z cięższymi, ale
nie przytłaczającymi nutami dymnymi, maślanymi i mineralnymi. W ustach bardzo dobry balans oraz
trwały, lekko słony, mineralny posmak.
CENA/PRICE

8 / 50 ml

16 / 125 ml

77 / 750 ml

WINO RÓŻOWE / ROSE
Hiszpania / Spain

CASA PRIMICIA ROSADO RIOJA DOCA 2019
Hiszpania/Spain, Rioja, DOCa Rioja
garnacha, tempranillo
wytrawne/dry
Lekkie i radosne, właściwie młodzieńcze wino różowe ze znanego regionu Rioja, co oznacza przewagę
tempranillo nad szczepem garnacha. Delikatnie wysycona barwa i wyraźne aromaty czerwonych owoców.
Skojarzenia pierwsze to truskawka i poziomka, dalej trochę bitej śmietany. W ustach świeżość, odrobina
owocowej słodyczy i końcówka z werwą wytrawna. W sam raz do lekkich dań letnich, może nawet na
warunki piknikowe.
CENA/PRICE

7 / 50 ml

14 / 125 ml

59 / 750 ml

WINO CZERWONE / REDS
Włochy / Italy

ALTADONNA CHIANTI CLASSICO DOCG 2018
Włochy/Italy, Toskania/Tuscany, DOCG Chianti Classico
merlot, sangiovese
wytrawne/dry
Klasowe, pełne elegancji i zmysłowości chianti. Na powitanie, intensywnie rubinowa barwa. Dużej dawki
wrażeń dostarcza zgrabnie utkana nuta zapachowa. Użycie dwuletnich beczek francuskich do starzenia
przez okres 12 miesięcy nadało winu harmonii i głębi. Bukiet delikatnie „seforowy“ doskonale
harmonizuje z wiśniami, leśnymi owocami i dotknięciem ziół, które wino zawdzięcza niewielkiemu, acz
wyczuwalnemu udziałowi merlota. W ustach frajdę dają słodkie w wyrazie taniny wsparte krągłością
przeprowadzonej z dużym wyczuciem fermentacji malolaktycznej i beczkowym niuansem kokosa.
W finiszu pojawia się pieprzny akcent, któremu towarzyszy przyjemnie żywa, owocowa nuta.
CENA/PRICE

10 / 50 ml

20 / 125 ml

98 / 750 ml

Francja / France

CHÂTEAU BALLAN-LARQUETTE ROUGE BORDEAUX AC 2017
Francja/France, Bordeaux, AC Bordeaux
cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot
wytrawne/dry
Rodzinna posiadłość od sześciu pokoleń pracująca nad poprawą jakości dziś święci triumfy dobrze
zrobionym winem. Nietypowe w kupażu podstawowej apelacji, że przewagę ma cabernet sauvignon nad
merlot, a nie odwrotnie. Przedłużona maceracja i kilkanaście miesięcy dojrzewania odbywają się tylko
w kadziach fermentacyjnych. Wino jest zrównoważone, wagi średniej. Wyczuwa się truskawki, wiśnie,
porzeczki. W ustach krągłość, wtopione taniny urozmaicają smak, lecz bez żadnej szorstkości.
CENA/PRICE

7 / 50 ml

14 / 125 ml

62 / 750 ml

XAVIER CÔTES DU RHÔNE AOC 2018
Francja/France, Dolina Rodanu/Rhone Valley, AC Côtes du Rhône
grenache, mourvedre, syrah
wytrawne/dry
Bombowa niespodzianka dla wszystkich, którym proste, codzienne wino znad Rodanu kojarzy się
z delikatnym trunkiem. To côtes du Rhône jest nietypowo bogate i intensywne, popisowo
skoncentrowane. To znak rozpoznawczy Xaviera Vignon, jego twórcy, charyzmatycznego enologa
zakochanego w siedliskach Rodanu. W kieliszku gęste i ciemne jak grenache i syrah razem wzięte, ma
zapach czereśni, dżemowo intensywny, balsamiczny, mocny. W ustach dość napakowane garbnikiem
i zmysłową słodyczą owocu. Samo chce się pić.
CENA/PRICE

8 / 50 ml

16 / 125 ml

69 / 750 ml

Hiszpania / Spain

VOLVER TARIMA ORGANICO ALICANTE DO 2019
Hiszpania/Spain, Murcja i Walencja/Murcia and Valencia, DO Alicante
monastrell
wytrawne/dry
Organiczna uprawa krzewów winorośli posadzonych w latach 1992-1997. Dzięki nowoczesnym metodom
uprawy nie stosuje się irygacji ani innych form sztucznego nawadniania. Ubogie, wapienne gleby
pozwalają przetrwać krzewom rosnących na własnych korzeniach, z pominięciem zabiegu szczepienia.
W kieliszku wino prezentuje elegancki odcień fioletu. W bukiecie przeważają jagody i maliny. Podobnie
w smaku. Silna koncentracja daje w ustach poczucie owocowego wypełnienia. Wino nie ciąży, choć czuć
w nim powab i siłę.
CENA/PRICE

6 / 50 ml

12 / 125 ml

52 / 750 ml

Portugalia / Portugal

QUINTA FILOCO RESERVA RED DOURO DOC 2015
Portugalia/Portugal, Douro, DOC Douro
tinta roriz, touriga franca, touriga nacional
wytrawne/dry
Do tego wina ręcznie selekcjonuje się jak najlepsze grona z klasycznych dla Douro odmian touriga i tinta
roriz. Tradycyjna winifikacja to także przedłużona maceracja, przed i po fermentacji, która buduje
złożoną strukturę garbników. Leżakowanie w beczkach z francuskiego dębu zajmuje osiem miesięcy,
a następnie jeszcze kilka tygodni w butelkach, dla zrównoważenia trunku. W kieliszku przyjmuje szatę
rubinową, gęstą. Nos złożony, esencjonalny. Są typowe dla szczepu touriga nacional nuty kwiatowe
i balsamiczne, oraz zapachy dojrzałych owoców leśnych i lukrecji. Na podniebieniu zbalansowane,
garbnikowe, długie, nieco skórzane.
CENA/PRICE

10 / 50 ml

20 / 125 ml

97 / 750 ml

Nowa Zelandia / New Zealand

MOMO PINOT NOIR 2018
Nowa Zelandia/New Zealand, Marlborough,
pinot noir
wytrawne/dry
Klasyczny dla Marlborough, wyrazisty pinot, z certyfikowanej uprawy ekologicznej winorośli. Momo
bowiem w języku autochtonów znaczy dziedzictwo. Zbiór ręczny, naturalna fermentacja. Dojrzewało
przez jedenaście miesięcy we francuskich beczkach. Barwa przejrzysta, w odcieniu malinowym. Bukiet
niezwykle intensywny, z przewagą czerwonych owoców i suszonych ziół. W tle delikatnie zaznaczone nuty
dymne. Na podniebieniu rześkie, z dobrą kwasowością i krągłością beczki.
CENA/PRICE

12 / 50 ml

24 / 125 ml

116 / 750 ml

WINO SŁODKIE
Węgry / Hungary

DISZNÓKÖ LATE HARVEST FURMINT TOKAJ 2018 500 ML
Węgry/Hungary, Tokaj,
furmint, hárslevelű
słodkie/sweet
Disznókö nie boi się eksperymentów i prócz klasyki tokajskiej proponuje wina o międzynarodowym
charakterze. Późny zbiór w październiku, kiście z częściowym udziałem jagód dotkniętych szlachetną
pleśnią. Krótkie, trzymiesięczne leżakowanie w beczkach pozwala zachować świeżość aromatów.
Przyjemne zapachy kwiatowe przechodzą w brzoskwinie, gruszki i orzechy włoskie. W smaku delikatne,
świeże owocem, w głębokim finiszu posmak czekolady. Słodycz wyważona i harmonijna. Dobre do
rozmaitych przystawek, oliwek, suszonych pomidorów i koziego sera albo z owocowym deserem.
Potencjał kilkuletni.
CENA/PRICE

10 / 50 ml

20 / 125 ml

98 / 750 ml

WINO MUSUJĄCE
Włochy / Italy

GIUSTI ROSALIA EXTRA DRY PROSECCO DOC
Włochy/Italy, Veneto, DOC Prosecco
glera
półwytrawne/semi-dry
Prosecco z winnic Giusti nazwanych Rosalia i Case Bianche. W wersji extra dry jest bardzo pijalne
i smaczne bez towarzystwa jakichkolwiek potraw. Ma delikatnie słomkową barwę z zielonkawym
refleksem. Pachnie lekko i świeżo, kwiatem akacji, skórką z cytryny i jabłkiem golden delicious. W smaku
jest bardzo rześkie, harmonijne i smaczne. Jeden kieliszek zachęca do następnego, także dzięki
umiarkowanej zawartości alkoholu.
CENA/PRICE

15 / 125 ml

60 / 750 ml

