
Karta Win



Wina na kieliszki i karafki
Wine by the glass and carafe

białe/white

Luciente Blanco  75 cl 42,-
 15 cl 10,-

VdT de Castilla, Bodegas Victorianas, Hiszpania
Szczep: Viura

Półwytrawne. Świeże i owocowe.
Świeże i eleganckie w smaku z aromatami owoców cytrusowych i minerałów. 
Pasuje doskonale do potraw z owoców morza, ryb, drobiu, sałatek i lekkich 

serów. Nadaje się również do picia bez towarzystwa potraw.

czerwone/red

Luciente Tinto  75 cl 42,-
 15 cl 10,-

VdT de Castilla, Bodegas Victorianas, Hiszpania
Szczep: Tempranillo

Półwytrawne. Wiśnia i słodkawe taniny.
Delikatne, choć intensywne z nutami wiśni i fiołków. W smaku krągłe ze 

słodkawymi taninami. Do czerwonych mięs, serów i wędlin.

deserowe / dessert

Vina Losar Viura białe/white 75 cl 45,-
 15 cl 10,-

Vino de Mesa, Bodegas Victorianas, Hiszpania
Szczep: Viura

Półsłodkie. Soczyście owocowe.
Odświeżający bukiet, pełen zapachów owoców cytrusowych i białych kwiatów, 
bardzo charakterystyczny dla szczepu Viura. Bardzo uniwersalne wino, 

nadające się na wszelkie okazje. Aperitif, ryby i owoce morza.

Vina Losar Tempranillo czerwone/red 75 cl 45,-
 15 cl 10,-

Vino de Mesa, Bodegas Victorianas, Hiszpania
Szczep: Tempranillo

Półsłodkie. Pełne z wiśniową nutą.
Piękny, głęboki kolor i dojrzały, intensywny zapach z akcentami wiśni i czarnych 
porzeczek. W smaku zbalansowane, bogate, półsłodkie z miękkimi taninami. 
Znakomite do picia samo, również z twardymi serami lub czekoladowymi 

deserami. Dopełni swoim smakiem pikantne pasztety i potrawy z dziczyzny.



Wina Białe 
White Wines

Terra Musa Pinot Grigio Classico  75 cl 60,-
I.G.T. Veneto, Terra Musa, Włochy

Szczep: Pinot Grigio
Wytrawne. Naturalne i ekspresyjne.

Pinot Grigio z winnicy Musaragno charakteryzuje się pełną, świetlistą barwą  
z wyczuwalnym orzechowo-migdałowym aromatem. Wino z podkreśloną 
ale nie dominującą kwasowością. Dobrze komponuje się z drobiem, rybami  

i lekkimi sałatkami.

Classic Chardonnay VSE  75 cl 50,-
D.O. Central Valley, Viña San Esteban, Chile

Szczep: Chardonnay
Wytrawne. Tropikalne i lekkie.

Jasnozłoty kolor. Świeże aromaty cytrusów i owoców tropikalnych. Średnio 
zbudowane, z przyjemnym finiszem. Połączenie aromatów owocowych i 
średniego ciała sprawiają, że wino to doskonale pasuje do łososia lub kalmarów.

Wino Różowe
Rosé Wine

Raza Vinho Verde Rose  75 cl 55,-
D.O.C. Vinho Verde, Quinta da Raza, Portugalia

Szczep: Padeiro
Wytrawne. Intensywny malinowy kolor. 

Wyjątkowe portugalskie różowe Vinho Verde o silnym zapachu leśnych owoców. 
Miękkie, wytrawne i bardzo orzeźwiające. Polecane jako aperitif, do lekkich 

dań, ryb, owoców morza, sałat.

Pinot Grigio/Pinot Gris
Mimo iż Pinot Gris jest szczepem białym, skórka owoców tej odmiany jest 
ciemna. Według badań genetycznych jest on mutacją burgundzkiego Pinot Noir. 
Wina powstałe ze tego szczepu charakteryzuje głęboki kolor – od złotego, przez 
jasnomiedziany do delikatnych odcieni różu. Szczep daje łagodne wina, o niskiej 
kwasowości i delikatnych nutach zapachowych owoców tropikalnych Pochodząca 
z Francji odmiana obecnie uprawiana jest w wielu innych krajach Europy 
(Francja, Włochy, Austria, Niemcy) oraz Nowego Świata (Ameryka, Australia, 
Nowa Zelandia). Jednym z najsłynniejszych win produkowanych z tego szczepu 

jest Pinot Grigio z włoskiego regionu Veneto.

Chardonnay
Szczep, który podbił cały świat, dzięki rzadkiej umiejętności dostosowania się 
do różnych warunków klimatycznych i różnych gleb. Z chardonnay powstają 
najlepsze francuskie wina białe, czyli Chablis ( jedno z najszlachetniejszych 
białych win z tego szczepu, uprawiane w apelacji AOC Chablis w Burgundii 
na charakterystycznej glebie, dzięki której tamtejsze chardonnay zachowuje 
niezwykłą mineralność), a także szampany. Każdy kraj poza Europą robi białe 
wina jednoszczepowe właśnie z tej odmiany. Jako jeden z niewielu szczepów 
białych „lubi dąb”, czyli dobrze zachowuje się w beczce, lubi leżakować. Ale 
jednocześnie ma zwolenników jego wersja nieleżakowana. Jest to biała odmiana 
niezwykle niejednorodna, bo może dać wina świeże, cytrusowe albo oleiste, gęste, 
ciężkie. Zwykle przeciętne chardonnay (duże uproszczenie) będzie mniej kwasowe 
niż sauvignon blanc, bardziej oleiste i gęste niż inne odmiany białych gron, 
czasem też nieco mdłe, jeśli ma za niską kwasowość. Jednak w przypadku tego 
szczepu największe znaczenie ma pochodzenie wraz z glebą, klimatem i sposobem 
winifikacji. Cechą charakterystyczną są w chardonnay nuty maślane i jabłkowe.

s
Vinho Verde

Vinho Verde, choć dosłownie tłumaczy się jako 'zielone wino', tak naprawdę 
oznacza 'wino młode'. Pierwsze zapiski o nim pojawiły się w okolicach IX wieku. W 
okolicach wieku XVI, wraz z pojawieniem się w Portugalii wielu warzyw (głównie 
kukurydzy), winorośla na polach uprawnych zostały zepchnięte na margines, czyli 
rosły na obrzeżach, ale także wspierały się na okolicznych drzewach i słupach. Do 
dziś dnia, można zobaczyć krzewy, które pną się na kilka metrów, a owoce zbiera 

się z drabiny. Dzięki temu, zostaje miejsce do uprawy warzyw pod spodem.



Wina Czerwone
Red Wines

Chianti Nonnonanni  75 cl 60,-
D.O.C.G. Chianti, Tenuta di Morzano, Włochy

Szczep: Sangiovese, Canaiolo, Trebiano, Malvasia
Wytrawne, miękkie. Eleganckie i pełne.

Wino o pięknej, głębokiej, purpurowej barwie. W zapachu wyczuwalne słodkie 
aromaty wiśni, wędzonego drewna i suszonych śliwek. W smaku pełne, 
miękkie i harmonijne z eleganckimi, słodkimi taninami. Jedno z najbardziej 
popularnych win włoskich, zjednujące sobie rzesze fanów dzięki bogactwu 
aromatów i miękkości smaku. Doskonałe do serów, makaronów, pieczystych 

czerwonych mięs, warzyw z grilla oraz dziczyzny.

Gardenos Rioja Crianza  75 cl 77,-
D.O.Ca. Rioja, Marques de Reinosa, Hiszpania

Szczep: Tempranillo, Mazuelo
Wytrawne. Ambitna Crianza.

Pełna wyrazu granatowo-wiśniowa barwa, z fioletowymi odcieniami. Woń 
wanilii oraz pieprzu bardzo ładnie komponują się z dojrzałymi czereśniami 
oraz nutami balsamicznymi. Delikatna owocowa słodycz dojrzałych, 
czerwonych owoców ładnie współgra z kwasowością, a także taninami wina. 

Długi, elegancki finisz.

Platonico  75 cl 70,-
Vinho Regional Lisboa, Manzwine, Portugalia
Szczep: Aragonez, Castelão, Touriga Nacional

Delikatnie wytrawne. Przyjemne, aromatyczne i z charakterem.
Wyrazisty nos atakuje aromatem czerwonych i czarnych owoców z nutami 
kwiatowymi. Delikatna kwasowość z wyraźnie zmiękczonymi garbnikami. Na 
podniebieniu czarna porzeczka z borówką i nutą przypraw. Wino leżakowało w 

beczce 12 miesięcy. Pasuje do czerwonych mięs, dziczyzny, serów.

Classic Cabernet Sauvignon VSE  75 cl 50,-
D.O. Aconcagua Valley, Viña San Esteban, Chile

Szczep: Cabernet Sauvignon
Wytrawne. Pełne i wyraziste.

Jasnorubinowy kolor z intensywnymi aromatami czerwonych i czarnych 
owoców. Wiśnie, jeżyny i śliwki mieszają się z delikatnymi niuansami 
przypraw. Znakomite wino, o dobrej strukturze i delikatnych taninach. Oddaje 
przyjemną równowagę owocowości i dębu wraz z długim zakończeniem. 

Polecane do serów, steków, pieczeni, makaronów, zapiekanek i potrawek.

Sangiovese
Odmiana włoska używana przede wszystkim do produkcji wina Chianti, Vino 
Nobile di Montepulciano, Brunello di Montalcino, Morellino di Scansano, Rosso 
di Montalcino, Sangiovese di Romagna oraz współczesnych win znanych jako 
supertoskany. Nazwa szczepu wywodzi się z łaciny i oznacza krew Jowisza. 
Produkowane z niego wina charakteryzuje miękki owocowy smak, średnia 
kwasowość i taniczność. W młodych winach produkowanych z Sangiovese 
wyczuwalne są ciepłe aromaty owoców (przede wszystkim malin i truskawek) 
z delikatnie pikantną nutą. W procesie starzenia odmiana ta zyskuje głębokie 

aromaty dębowe.

Tempranillo 
Tempranillo daje wino o niezwykle głębokiej i intensywnej barwie. Jest 
najsłynniejszą odmianą Hiszpanii, uprawianą w takich regionach jak m.in. Rioja, 
gdzie często łączona jest ze szczepem Garnacha. Wina z tempranillo charakteryzują 
się wyrazistymi nutami dojrzałych ciemnych owoców oraz posiadają długi 

potencjał dojrzewania. 

Touriga Nacional
Jedna z najlepszych odmian wychodowanych w Portugalii. Mimo niskiej 
wydajności (małe kiści o drobnych jagodach) stanowi ważny element mieszanki 
wykorzystywanej do produkcji Porto oraz coraz częściej czerwonych win z Douro 
i Dão. Dzięki wysokiej zawartości tanin oraz skoncentrowanym aromatom 
czerwonych owoców, Touriga Nacional sprawia, że wina są dobrze zbudowane i 

pełne.

Cabernet Sauvignon
Szczep czerwony, jeden z najbardziej znanych, bo uprawia się go wszędzie, pochodzi 

z Bordeaux i jest krzyżówką sauvignon blanc i cabernet franc.
Jest to bardzo odporny szczep, ma niewielkie wymagania glebowe, nie jest czuły 
na spadki temperatury. Ale późno dojrzewa i potrzebuje ciepłej jesieni, żeby w 

gronach pozostało sporo cukru.
Daje wina dość garbnikowe z dominującą nutą czarnej porzeczki. Reszta zależy 
od pochodzenia i sposobu wytwarzania. Często pojawiają się inne owocowe nuty 
i charakterystyczny aromat drzewa cedrowego, nuty korzenne i lukrecja. Robi 
się z niego wina w Bordeaux, na południu Francji, w Mołdawii i w Australii albo 

Argentynie. Właściwie wszędzie.



Wino Musujące Jakościowe
Quality Sparkling Wine

Prosecco Perla Bianca 75 cl 70,-
D.O.C. Prosecco, Cantine Sgarzi, Włochy

Szczep: Glera
Wytrawne. Orzeźwiające i pełne.

Jasno słomkowy kolor. W zapachu wyczuwalne jabłka i cytryny. Delikatne w 
smaku. Polecane jako aperitif oraz do ryb, sałatek, lekkich dań.

Wyróżnione: Mundus Vini 2014 – Silver medal, Mundus Vini 2012 – Silver 
medal

Cantine Sgarzi
„Ukierunkowani na Prosecco”

Luigi Sgarzi rozpoczynał dystrybucję swoich win wozem zaprzężonym w konie, a 
jego celem były tratorie w Bolonii i jej okolicach. Tak było w roku 1933, dziś „Cantine 
Sgarzi”, zlokalizowana obok Castel San Pietro Terme, sprzedaje wina do ponad 80 

krajów na całym świecie.






