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
* do każdej butelki spoza karty
doliczamy opłatę serwisową
* for each bottle not included in the menu
we add a service fee

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

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

WINO BIAŁE / WHITES
DUCA C. GUARINI TAERSIA NEGROAMARO BIANCO PUGLIA IGT 2020
Włochy/Italy, Apulia/Puglia, IGT Puglia
negroamaro
wytrawne/dry
Apulijska ciekawostka do kwadratu! Południowowłoskie negroamaro nie należy do najpopularniejszych
ciemnych odmian Italii, a cóż dopiero winifikowane w wersji białej, bez kontaktu ze skórkami! Dojrzewało
przez pół roku tylko w kadzi stalowej i butelce. Przy tym wino jest smaczne i interesujące: może
zachwycić kwiatowo ziołowym, intensywnym bukietem. Obok tymianku i szałwii, kwitnącego sadu,
pojawia się też gruszka i migdały. W ustach zachowuje złożoność i mineralną świeżość. Taersia
w lokalnym dialekcie rybackim oznacza sztorm.
CENA/PRICE

10 / 50 ml

19 / 125 ml

76 / 750 ml

WILLIAM FEVRE SAINT-BRIS AC 2018
Francja/France, Burgundia/Burgundy, AC Saint-Bris
sauvignon blanc
wytrawne/dry
Maleńka apelacja skupiona wokół jednej wioski, zaledwie stuhektarowa, za to wyjątkowa na tle całej
Burgundii. Tylko tu bowiem dopuszczona jest uprawa sauvignon blanc, bordoskiej odmiany, w otoczeniu
zdominowanym przez chardonnay! Winifikacja naturalna, grawitacyjna, na drożdżach rdzennych, żadnej
beczki, tylko dojrzewanie w stali. Silny bukiet owoców egzotycznych i liści czarnej porzeczki. W ustach
bardzo gładkie, lekkie i zdrowo kwasowe.
CENA/PRICE

15 / 50 ml

29 / 125 ml

121 / 750 ml

CASAL MONTEIRO CHARDONNAY & ARINTO TEJO DOC 2020
Portugalia/Portugal, Tejo, DOC Tejo
arinto, chardonnay
wytrawne/dry
Klasyczna mieszanka dla uznanego producenta z Tejo. Obecna w portfolio Casal Monteiro w dwóch
odsłonach. Tutaj, ciemno-słomkowa, wpadająca w złocistą, barwa. Zachowuje świetny balans pomiędzy
żywą kwasowością i dobrym ciałem. Chciałoby się powiedzieć- w zdrowym ciele, zdrowy duch. Wino jest
bardzo pijalne przez swoją kompleksowość. Znajdziemy tutaj nęcące zapachem i smakiem skojarzenia
z owocami mango, brzoskwiń, migdałów, ale też lekko cytrynowym nerwem. Odnajdziemy tu mineralność
chardonnay tak lubianą przez jego zwolenników. Pozostawia wrażenie dobrze zgranego duetu.
CENA/PRICE

8 / 50 ml

15 / 125 ml

61 / 750 ml

WINNICA L'OPERA HALKA PÓŁWYTRAWNE 2020
Polska/Poland, województwo dolnośląskie,
bronner, chardonnay, muscaris
półwytrawne/semi-dry
Bardzo ciekawe i przemyślane połączenie 3 odmian winorośli, które składają się na ten radosny,
półwytrawny kupaż. Znajdziemy w nim chardonnay, które zapewnia świeżość i stanowi podstawę wina.
Stawkę uzupełnia bronner, któremu wino zawdzięcza swoją krągłość i słodycz oraz muscaris, który
integruje całą kompozycję aromatyczną. Wino jest jasnej, słomkowej barwy z zielonkawymi refleksami.
W nosie dominują aromaty kwiatowe i owocowe spod znaku lilii, róży, cytrusów i jabłka. W ustach świeże,
lekkie i soczyste, ze świetną równowagą 16 gramów nieprzefermentowanego cukru i przyjemnej
kwasowości.
CENA/PRICE

11 / 50 ml

21 / 125 ml

85 / 750 ml

RPA / South Africa

LOTHIAN VINEYARDS HORNY OWL SAUVIGNON BLANC ELGIN WO 2021
RPA/South Africa, Cape South Coast, WO Elgin
sauvignon blanc
wytrawne/dry
Linia Horny Owl zdradza duże poczucie humoru, ale i zamiłowanie do przyrody południowoafrykańskiego
producenta. Sauvignon skrojone na bardzo wysokim poziomie jakości, a przy tym szalenie przystępne i z
dobrym „nerwem“. Chłodniejszy nieco klimat regionu Elgin sprzyja zachowaniu kwasowości odpowiedniej
dla odmiany. Selekcjonowane zbiory ręczne i ściśle ograniczona ilość wypuszczanego co roku wina
zapewniają najwyższe parametry jakościowe gron. Typowe akcenty agrestu, zielonego jabłka, świeżo
skoszonej trawy, grejpfruta i limonki, uzupełnia ciekawy akcent zielonego pieprzu. Doskonała propozycja
dla wszystkich, którzy szukają kolejnego powodu dla uwielbienia sauvignon blanc.
CENA/PRICE

10 / 50 ml

18 / 125 ml

72 / 750 ml

WEINRIEDER GRÜNER VELTLINER KUGLER WEINVIERTEL 2019
Austria, Dolna Austria/South Austria, Weinviertel
grüner veltliner
wytrawne/dry
Dla Austriaków rześki i zdrowo wytrawny veltliner to klasyka, bierzmy z nich przykład! Wyraźnie
pieprzny w zapachu, powściągliwie chłodny, kamienisty, z echem ziołowej aury. Po chwili lekkiego
ogrzania świeży melon i zielone jabłko. W ustach bardzo rześki, wyczuwalnie kwasowy. W końcówce
przyprawowy, zgodny z pierwszym aromatem. Niesamowicie pobudza apetyt, zatem dobry na aperitif,
byle nie za długo czekać na jedzenie!
CENA/PRICE

10 / 50 ml

18 / 125 ml

73 / 750 ml

FAUST RIESLING HALBTROCKEN MARTINSTHAL (ORTSWEIN) 2020
Niemcy/Germany, Rheingau, QBA Rheingau
riesling
półwytrawne/semi-dry
Rasowy riesling reński z wyczuwalnym cukrem resztkowym. Parcele niewielkiej rodzinnej winiarni
w okolicy Martinstahl to idealne siedlisko tego szczepu, wypromowane już w średniowieczu przez
cystersów ze sławnego klasztoru Eberbach. Piękne i soczyste aromaty dojrzałych owoców, rozpoznawalne
są zarówno brzoskwinie i morele, jak i ananasy. W ustach delikatna słodycz, wino kompletne,
uniwersalne.
CENA/PRICE

10 / 50 ml

19 / 125 ml

76 / 125 ml

WINO RÓŻOWE / ROSE
HUERTA DE ALBALÁ BARBAZUL ROSADO CÁDIZ VDLT 2020
Hiszpania/Spain, Andaluzja/Andalusia, Cádiz
syrah
wytrawne/dry
Bardzo dojrzałe, zbierane ręcznie grona syrah gwarantują treściwe, krzepkie i wyraziste wino różowe.
Styl biegunowo różny od zwiewnych rosé z południa Francji, bardziej odpowiadający temperamentowi
hiszpańskiemu i energetycznemu flamenco… Mocno wysycona, różana suknia, w woalu fioletowym. Żywe
zapachy kwiatów cytrusów i ziół. Krągłe i soczyste na podniebieniu, z dominacją owocu.
CENA/PRICE

11 / 50 ml

21 / 125 ml

87 / 750 ml

WINO CZERWONE / REDS
ALBINO PIONA BARDOLINO DOC 2020
Włochy/Italy, Veneto, DOC Bardolino
corvina, rondinella
wytrawne/dry
Bardolino to urocza miejscowość nad jeziorem Garda i jednocześnie nazwa apelacji znanej z produkcji
lekkich czerwonych i różowych win. To wino powstało z połączenia dwóch tamtejszych odmian winorośli –
corviny (80%) oraz rondinelli (20%). Winifikacja w stalowych tankach, bez użycia beczki. Suknia barwy
blado-rubinowej zwiastuje subtelne doznania. W nosie wyczuwalne są czerwone i leśne owoce: wiśnie,
śliwki, jeżyny i aronie. W ustach bardzo soczyste, młodzieńcze, lekko pieprzne i z delikatną goryczką.
CENA/PRICE

10 / 50 ml

18 / 125 ml

72 / 750 ml

VILLADORIA TEMPRÀ NEBBIOLO D'ALBA DOC 2019
Włochy/Italy, Piemont/Piedmont, DOC Nebbiolo d`Alba
nebbiolo
wytrawne/dry
Klasyczna odmiana piemoncka w doskonałej relacji jakości do ceny. Wino z tej apelacji daje przedsmak
barolo, chociaż winnice leżą pod drugiej stronie rzeki Tanaro i miasteczka Alba. Dojrzewało przez rok
w tradycyjnych grandi botti, beczkach o pojemności powyżej tysiąca litrów. Świadomie zastosowano te
wielkie beczki, by zachować charakterystykę wartościowej odmiany. Granatowe i rubinowe odcienie
niezbyt wysyconej barwy, gęste i wolno spływające łzy. Trwały aromat płatków róż i fiołków, z niuansami
czerwonych owoców. Na podniebieniu miękkie, rozgrzewające i długotrwałe w posmaku.
CENA/PRICE

12 / 50 ml

22 / 125 ml

91 / 750 ml

GIUSTI RIPASSO VALPOLICELLA SUPERIORE DOC 2018
Włochy/Italy, Veneto, DOC Ripasso Valpolicella Superiore
corvina, corvinone, rondinella
wytrawne/dry
Valpolicella w mocnej i charakternej wersji ripasso, czyli właściwie „z drugiego obiegu”: chodzi
o dodatkową, drugą macerację wina przy udziale zrodzynkowanych gron, świeżo po fermentacji amarone.
Dojrzewało dwanaście miesięcy w beczce i sześć w butelce. Ma ewoluujący, nie za mocny zapach,
z początku korzenno-piernikowy, kawowy, dalej wiśniowy i nalewkowy. Bardzo gładkie w ustach, wręcz
jedwabiste, z odrobiną goryczy i garbnika. Finał nieco skórzany i tytoniowy, ma też ładne nuty pestkowe.
CENA/PRICE

19 / 50 ml

36 / 125 ml

150 / 750 ml

GREVEPESA CLEMENTE VII CHIANTI CLASSICO DOCG 2018
Włochy/Italy, Toskania/Tuscany, DOCG Chianti Classico
sangiovese
wytrawne/dry
Sławne chianti classico sygnowane przez papieża Klemensa VII to wino godne tak dostojnej
rekomendacji. Firma Grevepesa jako jedyna uzyskała zgodę Watykanu na taką reklamę! Sam papież
z rodu Medyceuszy był Florentyńczykiem i pewnie nie miałby nic przeciwko, bo jako lokalny patriota
wspierał toskańską gospodarkę. Elegancki, beczkowany trunek, powoli rozwijający bukiet aromatów
korzennych i dojrzałych owoców. Na podniebieniu gładkie garbniki z kilkuletnim potencjałem.
CENA/PRICE

13 / 50 ml

24 / 125 ml

99 / 750 ml

FLEURIET ET FILS TRADITION ROUGE SANCERRE AOC 2019
Francja/France, Dolina Loary/Loire Valley, AC Sancerre
pinot noir
wytrawne/dry
Kiedy mówimy o Sancerre, pierwsza rzecz, która przychodzi nam do głowy to sauvignon blanc w jednej ze
swoich najbardziej charakterystycznych postaci. Tymczasem, 20% całej produkcji w ramach apelacji
przypada w udziale czerwonej odmianie pinot noir. Ekspresję gliniasto-wapiennego terroir czuć w postaci
skoncentrowanego i bardzo soczystego owocu spod znaku truskawek i borówek urozmaiconych lekko
przydymionym efektem uzyskanym dzięki zastosowaniu dębowych beczek. Usta rozpieszcza delikatna
i lepka tanina dając poczucie miękkiego i okrągłego wina.
CENA/PRICE

21 / 50 ml

40 / 125 ml

169 / 750 ml

CHÂTEAU PEY MARTIN MÉDOC AOC 2018
Francja/France, Bordeaux, AC Medoc
cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot
wytrawne/dry
Rasowy Médoc, dzięki dosyć równej proporcji merlota i caberneta, całkiem przystępny i wyważony.
Tradycyjna winifikacja z powolną maceracją gwarantuje wysyconą barwę i dobry ekstrakt. Wino
dojrzewało w tradycyjnych kadziach cementowych, a tylko 30% w dębowych beczkach. Eleganckie
aromaty czarnej porzeczki i aronii przeplatają się z nutami tostowymi oraz korzennymi lukrecji
i cynamonu. W ustach czytelne, lecz gładkie taniny, rześkie w smaku, z nieco dymną końcówką.
CENA/PRICE

11 / 50 ml

21 / 125 ml

86 / 750 ml

VIEUX PARC L'HERITAGE ROUGE CORBIÈRES AOP 2018
Francja/France, Langwedocja/Languedoc, AC Corbières
carignan, grenache, syrah
wytrawne/dry
Górzyste Corbières to klasyczne wino południa, ciepłe, bogate, z charakternym bukietem. Kupaż
lokalnych gron z przewagą treściwego syrah, delikatnie beczkowany. Kompozycja aromatów korzennych,
ziołowych i dobrej owocowości. W palecie dużo ekspresji, skojarzenia z leśnymi owocami, tytoniem
i kakao. Struktura garbników wyczuwalna, ale przyjemnie wygładzona.
CENA/PRICE

9 / 50 ml

16 / 125 ml

66 / 750 ml

XAVIER LIRAC AOC 2016
Francja/France, Dolina Rodanu/Rhone Valley, AC Lirac
grenache, syrah
wytrawne/dry
Lirac to stosunkowo duża apelacja rodańska, znana przede wszystkim z produkcji pełnych win
czerwonych, choć dopuszcza ona również wina różowe i białe. Propozycja Xaviera Vignon jest kupażem
opartym w 80% na syrah i uzupełnionym grenache, które przeszły wspólną fermentację w celu uzyskania
większej złożoności aromatycznej. 30% procent blendu spędziło 12 miesięcy w dębowych beczkach,
a 70% dojrzewało w cementowych zbiornikach zapewniając świeżość owocowych aromatów czarnej
porzeczki, wiśni, żurawiny uzupełnionych eleganckimi nutami wanilii, lukrecji, czekolady i ziół spod
znaku liścia laurowego i tymianku. W ustach szczodre, pełne i z nienachalną taniną.
CENA/PRICE

13 / 50 ml

24 / 125 ml

99 / 750 ml

VOLVER TARIMA HILL ALICANTE DO 2019
Hiszpania/Spain, Murcja i Walencja/Murcia and Valencia, DO Alicante
monastrell
wytrawne/dry
Przemyślane i perfekcyjnie skrojone na miarę swojego terroir. Kusi głęboko granatowym kolorem
z przebłyskami fioletu. Już gotowe do picia, chociaż taniczna masywność w ustach i bukiet przesycony
bogactwem owocu, podpowiadają, że jeszcze ma czas. Gęsto utkana partytura czerwonych owoców, na
podniebieniu osiąga swój pełny potencjał, dając rozwinięte smaki czarnych jagód, śliwek, ziół, lukrecji,
wiśni i skóry. Złożoność wina wzbogacona pieprznym niuansem końcówki. Spora dawka alkoholu dobrze
skrywana pod pancerzem owocowo-ziołowych nut. Kwieciste w formie i treści. Produkcja to zaledwie
4000 skrzynek. Chciałoby się więcej.
CENA/PRICE

13 / 50 ml

24 / 125 ml

99 / 750 ml

DAVID MORENO RESERVA RIOJA DOCA 2015
Hiszpania/Spain, Rioja, DOCa Rioja
garnacha, tempranillo
wytrawne/dry
Winnice ponad trzydziestoletnie znajdują się w podregionie Rioja Alta. Tutejsze siedlisko gwarantuje
znakomitą jakość tempranillo i raczej klasyczny, dawny styl tego najsławniejszego, hiszpańskiego wina.
Po fermentacji dojrzewało ono aż dwadzieścia cztery miesiące w beczkach z francuskiego dębu, by zyskać
elegancję i trochę światowego szyku. Wiśniowo-pomarańczowe odcienie sukni wskazują na niezłą
dojrzałość. Kakao, wanilia i karmel, mocno wypalone ziarna kawy, czereśnie, śliwki i nuty śmietanowe
tworzą urozmaicony, charakterny bukiet. Wino jest mocne, ale przy tym bardzo przyjazne, ciepłe,
czarujące aromatem. Na podniebieniu zrównoważone, ma szlachetnie łagodne taniny i długi finał.
CENA/PRICE

13 / 50 ml

24 / 125 ml

99 / 750 ml

DE MARTINO LEGADO CARMENÈRE MAIPO VALLEY 2019
Chile/Chile, Maipo Valley, DO Valle del Maipo
carmenere
wytrawne/dry
Seria Legado (hiszp. dziedzictwo) to wina leżakowane i selekcjonowane w ekologicznej winiarni De
Martino, przy limitowanej wydajności winnicy. Dwudziestoletnie krzaki rosną na kamienistej glebie w Isla
de Maipo. Naturalna winifikacja na drożdżach rdzennych z ograniczonym użyciem siarki. Dojrzewało
tylko w używanych beczkach z francuskiego dębu przez czternaście miesięcy. Sztandarowa odmiana
Chile o dużej ekspresji owocu. W bukiecie rozpoznawalne dojrzałe czarne porzeczki i maliny, ze szczyptą
charakterystycznych, suszonych ziół. Paleta gładka, a równocześnie żywa i ściągająca.
CENA/PRICE

13 / 50 ml

24 / 125 ml

99 / 750 ml

INDIGO EYES ZINFANDEL CALIFORNIA 2018
USA, Kalifornia/California,
zinfandel
wytrawne/dry
Zinfandel to jedna z najważniejszych odmian uprawianych w Kalifornii, do której przywędrowała z Europy
na początku XIX stulecia. Z początku stosowana do produkcji prostych czerwonych i różowych win,
z czasem zyskiwała popularność aż stała się jedną z ikonicznych odmian i wizytówką amerykańskiego
winiarstwa. Suknia ciemno-rubinowej barwy, która kryje w sobie intensywne aromaty czereśni i śliwek
podkręconych nieco pikantną nutą słodkich przypraw. Usta średniej budowy, z nienachalną taniną
i gładką teksturą.
CENA/PRICE

11 / 50 ml

21 / 125 ml

85 / 750 ml

MONTE CASCAS DOURO RESERVA DOURO DOC 2015
Portugalia/Portugal, Douro, DOC Douro
tinta roriz, touriga franca, touriga nacional
wytrawne/dry
Seria win reserva duetu Gomes – Cunha ma ukazać osobowość regionów Portugalii na winach
kompletnych, z potencjałem starzenia. Gamę zaczyna Douro, oparte o touriga franca (owocowość)
i touriga nacional (trwałość i siła). Szlachetność i esencjonalność najlepiej opisują charakter tego wina.
Jest skoncentrowane, ale bez przesady, kapitalnie wyważone w ustach. W bukiecie wyczuwa się głównie
czarne owoce, gorzkie powidła oraz w tle tytoń, skórę, oliwki i mokkę. W ustach jest soczyste, mineralnie
świeże, wypełnione gładkim garbnikiem. Douro z klasą i ekspresją, do której chce się wracać.
CENA/PRICE

12 / 50 ml

23 / 125 ml

95 / 750 ml

DOMAINE BOUSQUET MALBEC MENDOZA TUPUNGATO 2020
Argentyna/Argentina, Mendoza,
malbec
wytrawne/dry
Soczysty owocem, elegancki garbnikiem i nieskomplikowany, autentyczny, taki właśnie powinien być
argentyński malbec. Ten od Bousqueta może być wzorcowy! Sadzony ręką francuskiego winiarza
w piaszczystej glebie Tupungato, już po kilku latach pokazał klasę, a dziś, po kilkunastu, jest w coraz
lepszej formie! Wino jest harmonijne, subtelnie wsparte beczką, skupia się na ekspresji owocu.
Purpurowa suknia, lekko przydymiony nos odsłania nuty pestkowe śliwek, czereśni i wiśni. W ustach
żywy, soczysty, lekko ściągający. Liczne nagrody zasłużone.
CENA/PRICE

10 / 50 ml

18 / 125 ml

72 / 750 ml

WINO MUSUJĄCE
POULTIERE VOUVRAY BRUT DE BRUT
Francja/France, Dolina Loary/Loire Valley, AC Vouvray
chenin blanc
wytrawne/dry
Najbardziej wytrawna wersja musującego vouvray z Domaine Poultiere i tak nie jest w stanie ukryć
naturalnej słodyczy chenin blanc znad Loary. Metoda tradycyjna, taka jak stosowana przy produkcji
szampana. Wino trzymane w butelkach, na osadzie drożdżowym sporo ponad dwa lata. Dzięki temu
rozwija bogatą strukturę i apetyczne aromaty pieczonego ciasta i tostów. Oprócz tego w bukiecie są
obecne nuty pigwy, moreli i gruszki. Na podniebieniu niezwykle świeże, zdyscyplinowane, wytrawne
i potoczyste, złagodzone charakterystyczną dla chenin gładkością woskowego dotyku.
CENA/PRICE

24 / 125 ml

99 / 750 ml

