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„Wino czyni codzienne życie lżejszym, mniej wymagającym, 
pozbawia je napięć i uzbraja w tolerancję”.

„Wine makes everyday life easier, less demanding, devoid of tension 
and it arms you in tolerance”.

~ Benjamin Franklin

Dodatkowe informacje:
Wszystkie wina podajemy z oliwkami.

Cena wina bez oliwek = cena wina z oliwkami + 5 zł
Rocznik wina może ulec zmianie. 

Nie sprzedajemy alkoholu osobom do lat 18. Picie alkoholu w ciąży stanowi zagrożenie dla zdrowia.
Additional information:

All kinds of wine are promotionally with olives.
The price of wine without olives = the price of wine + 5 zł

Wine’s vintage may change. 
We do not sell alcohol to persons under 18th years old. Drinking alcohol during pregnancy is a threat to health.

Polskie wina
Polish wines 

3

1

SPOTKANIÓWKA HIBERNAL
Podkarpackie/ Hibernal
Wino białe o ujmującym, eleganckim stylu. W smaku 
apetyczne z świeżą kwasowością. W końcówce 
niezapomniany smak trawy cytrynowej.  
White wine with a charming, elegant style. Appetizing 
in taste, with fresh acidity. At the end, an unforgettable 
taste of lemongrass. 
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SPOTKANIÓWKA CUVE POLOMIA
Podkarpackie/ Rondo, Regent
Wino o głębokiej ciemnej barwie i mocnym fioletowym 
odcieniu. Bukiet jest średnio intensywny, wyraźnie 
owocowy. Wyczuwalne są wiśnie, maliny i delikatne 
zapachy czekolady czy papryki, ale też suszona śliwka  
i tytoń. Dobrze zaznaczone taniny i długi finisz.  
A wine with a deep, dark color with a strong purple hue. 
The bouquet is medium intense, clearly fruity. You can feel 
cherries, raspberries and delicate aromas of chocolate or 
pepper, but also dried plums and tobacco. Well marked 
tannins and a long finish. 

NOVUM REGENT
Małopolska/ Regent
Wino czerwone o aromacie owoców maliny, czerwonej 
porzeczki i suszonych śliwek.  
Red, dry wine with the aromas of raspberry, red currant 
and dried plums. 

NOVUM SEYVAL BLANC
Małopolska/ Seyval Blanc
Białe, półwytrawne wino o aromacie owoców moreli, 
gruszki i zielonego jabłka. Idealne do serów i białych mięs. 
White, semi-dry wine with aromas of apricot, pear and 
green apple. Perfect with cheese and white meats.

40 €

37,8 €

37,8 €

179,99 PLN

169,99 PLN

169,99 PLN

40 €
179,99 PLN
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POLENCIC PINOT NERO
Friuli/ Pinot Nero 
Wino o czerwonym rubinowym kolorze z odbiciami 
granatu. Nos jest intensywny z nutami czerwonych 
owoców i słodkich przypraw. W ustach jest elegancka, 
pełna i długa trwałość. 
The color is ruby red with pomegranate reflections. The 
nose is intense with notes of red fruits and sweet spices. 
In the mouth is elegant, full and long durability.

IL CARDINALE PRIMITIVO DI 
MANDURIA
Apulia/ Primitivo
Nos bogaty pełen aromatów dojrzałych jagód, wiśniowej 
marmolady i akcentów wanilii. Na podniebieniu pełne, 
eleganckie o gładkiej taninie i długim soczystym finiszu.
Nose rich full of aromas of mature berries, cherry 
marmalades and vanilla accents. On the palate full, 
elegant with a smooth tanins and a long juicy finish.

OLIVERO BAROLO DOCG  VIGNE UNITE
Piemont/ Nebbiolo
W nosie złożone aromaty suszonych owoców, przypraw, 
dzikich kwiatów i skóry. W ustach wspaniała równowaga 
pomiędzy taniną i kwasowością, dopełniona dojrzałymi 
owocami i nutami ziół lekarskich.  
In the nose complex aromas of dried fruit, spices, wild 
flowers and leather. In the mouth a great balance between 
tanins and acidity, completed with mature fruit and notes 
of medical herbs. 
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CORTE ALEARDI VALPOLICELLA RIPASSO
Veneto/ Corvina, Rondinella, Molinara
Wino o aromacie dojrzałej wiśni z cedrową nutą.  
W ustach bogate i pełne z posmakiem dzikiej wiśni, czarnej 
porzeczki,jagód z nutą wanilii i opiekanych migdałów.
Aromas of a dark ripe cherry, with a cedral note. In the 
mouth rich and full with the aftertaste of wild cherries, 
black currant, berries with a note of vanilla and toasted 
almonds.

CORTE ALEARDI AMARONE DELLA 
VALPOLICELLA CLASSICO
Veneto/Corvinone,  Corvina, Rondinella, Molinara 
Wino o głębokiej czerwonej barwie oraz ciepłym,  
korzennym aromatem wanilii i suszonych owoców. Usta 
niezwykle bogate i złożone o silnej strukturze. Wino 
eleganckie i potężne zarazem, o bardzo długim kremowym 
finiszu. 
He delights with a deep red color and a warm spicy aroma 
of vanilla and dried fruits. Extremely rich and complex lips 
with a strong structure. Elegant and powerful wine at the 
same time, with a very long cream finish.

LAZZERETTI BRUNELLO DI 
MONTALCINO DOCG
Toskania/ Sangiovese
Bukiet ma bogate i różnorodne aromaty dojrzałych 
owoców, nuty lukrecji, skóry, ziemi i śródziemnomorskiego 
peelingu.  Przyjemna gładkość kontrastuje z żywą 
kwasowością, mocnymi i delikatnymi taninami z mocnym 
i bardzo owocowym finiszem.  
A bouquet has rich and diverse aromas of ripe fruit, notes 
of licorice, leather, earth and Mediterranean peeling. 
Pleasant smoothness contrasts with live acidity, strong 
and delicate tannines with a strong and very fruit finish 
Elegant, long finisz. 

40 €
71,1 €

77,8 €42,2 €

71,1 €

48,9 €

179,99 PLN

319,99 PLN

349,99 PLN189,99 PLN

319,99 PLN

219,99 PLN

Wina czerwone
Red wines
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CASTEL SALLEGG LAGREIN ALTO ADIGE
Górna Adyga/ Lagrein
Wino pełne charakteru z aromatami czarnej porzeczki, śliwki, 
czarnego bzu i lukrecji, mocne na podniebieniu, z wyraźnymi 
taninami i pewną owocowością na długim finiszu.
Wine full of character, with black currant aromas, plums, 
black lilac and licorice, strong on the palate, with clear 
tannins and some fruit on a long finish.

40 €
179,99 PLN

17
CORTE ALEARDI VALPOLICELLA 
CLASSICO
Veneto/ Corvina, Rondinella, Molinara
Nos wyraźnie owocowy z elegancko zaznaczoną nutą świeżej 
wiśni. Usta bardzo rześkie i długie. 
Nose clearly fruit, with an elegantly marked note of fresh 
cherry. Lips very crazy and long.

35,6 €
159,99 PLN
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SAN VENANZIO PROSECCO SUPERIORE 
BRUT VALDOBIADENE 
Veneto/ Glera
Kuszące aromaty jabłka, gruszki i białych wiosennych 
kwiatów. W smaku trwałe bąbelki oraz przyjemna 
mineralność. Bardzo dobrze utrzymana równowaga 
między słodyczą a cytrusową kwasowością.  
Tempting aromas of apples, pears and white spring flowers. 
In the taste of durable bubbles and pleasant mineralism.  
A very well maintained balance between sweets and 
citrusic acidity.

9
BOVALE SABBIE D’ORO VERMENTINO  
DI SARDEGNA
Sardynia/ Vermentino
Eleganckie i intensywne wino o doskonałej równowadze 
między nutami kwiatowymi i owocowymi oraz delikatnym 
smakiem i kwasowością. 
Elegant and intense wine with a perfect balance between 
floral and fruit notes and delicate taste and acidity.
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CONSTANTINO CHAMANIT ROSSO 
SICILIA
 Sycylia/ Nero d’Avola, Syrah
Ciemna, rubinowa barwa. Nos mocno owocowy z nutą wiśni 
i malin. W ustach bogate, dojrzałe, z długim zakończeniem.  
Dark, ruby color. Nose heavily fruit with a note of cherries 
and raspberries. In the mouth rich, mature, with a long 
ending.

5
BORON CHARDONNAY
Veneto/ Chardonnay
Delikatne owocowe aromaty z nutami kwiatów, banana, 
jabłka i gumy arabskiej. Wino krągłe i pełne smaku, z nutą 
owoców egzotycznych i niezwykle przyjemnym finiszem. 
Delicate fruity aromas, with notes of flowers, banana, 
apples and arabic rubber. Wine round and full of flavor, 
with a note of exotic fruit and an extremely pleasant 
finish.

CASALFORTE PROSECCO ROSE BRUT 
MILLESIMATO
Veneto/ Glera, Pinot nero
Aromaty owocowo-kwiatowe z jabłkiem, cytrusami i wiosenną 
łąką. W smaku wybitnie rześkie i czyste.  
Fruit and floral aromas with apple, citrus and spring 
meadow. In taste, extremely crisp and clean.

CASALFORTE PINOT GRIGIO
Veneto/ Pinot Grigio
Delikatne aromaty owocowe z lekką nutą mineralną.  
W ustach soczyste, eleganckie, z przewagą soczystych 
jabłek, gruszek i kiwi.  
Delicate fruity aromas with a slight mineral note. In lips 
juicy, elegant, with a predominance of juicy apples, pears 
and kiwi.

CASTEL SALLEGG GEWURZTRAMINER 
ALTO ADIGE
Górna Adyga/ Gewurztraminer
Bogaty i aromatyczny Gewürztraminer  z nutami goździków, 
róży oraz harmonijną strukturą, prowadzącą do długiego  
i trwałego wykończenia. 
Rich and aromatic Gewürztraminer, with notes of cloves, 
rose and a harmonious structure, leading to a long and 
lasting finish.

GASPARRI CHIANTI D.O.C.G. 
Toskania/ Sangiovese
Intensywne aromaty czerwonych i czarnych owoców na tle 
egzotycznych przypraw i nut drewna. W smaku soczyste, 
eleganckie, z idealnymi taninami. 
Intensive aromas of red and black fruits on a background of 
exotic spices and wood notes. In the taste of juicy, elegant, 
with ideal tannins.

MUSTELA MOSCATO D’ASTI
Piemont/ Moscato
W nosie aromaty brzoskwini, gruszek, jabłek, i winogron 
oraz miodu i białych kwiatów. Na podniebieniu delikatne, 
odświeżające bąbelki, które wraz z akcentami owocowymi 
pozostawiają przyjemnie słodkie wykończenie.                  
In the nose aromas of peaches, pears, apples, and grapes and 
honey and white flowers. On the palate, delicate, refreshing 
bubbles, which together with fruit accents leave a pleasant 
sweet finish.

MOI PRIMITIVO PUGLIA
Apulia/ Primitivo
W aromatach dominują ciemne owoce, lukrecja i czekolada. 
W smaku przesycone konfiturą śliwkową i dojrzałą wiśniową.
Dark fruits, licorice and chocolate dominate in aromas. In the 
taste of saturated with plum and ripe cherry jam.

I COMELLI SAUVIGNON
Friuli / Sauvignon blanc
Orzeźwiające wino, o aromatach grejpfruta i czarnego bzu. 
Usta pełne ciała, subtelnych owoców i wyraźniej mineralnej 
świeżości. Wino eleganckie, aromatyczne i żywe.
Elegant and intense wine with a perfect balance between 
floral and fruit notes and delicate taste and acidity.

COSTANTINO CHAMANIT SICILIA BIANCO 
Sycylia/ Insolia, Chardonnay
Nos wyraźnie aromatyczny z nutą owoców egzotycznych 
i żółtych kwiatów. W smaku pełne, delikatne, dobrze 
zbalansowane.
Nose clearly aromatic with a note of exotic fruits and yellow 
flowers. In the taste full, delicate, well balanced.

4
FIORI NATURALI BIANCO (BIO)
Abruzja/ Trebbiano,Fiano, Malvasia
Elegancki bukiet z nutami białych kwiatów oraz owoców 
cytrusowych. W smaku soczyste, rześkie, pozostawiające 
trwałe zakończenie. 
An elegant bouquet with notes of white flowers and citrus 
fruits. In the taste of juicy, crisp, leaving a lasting ending.

8
MARGRANDE FIANO DEL SALENTO
Apulia/ Fiano
W bukiecie łączą się nuty brzoskwiń, jabłek, gruszek z lekko 
słoną nutą morskiej bryzy. W drugim nosie więcej akcentów 
egzotycznych, pojawia się ananas i melon. Usta soczyste, 
harmonijne, z ciekawym, morskim zakończeniem. 
In the bouquet, notes of peaches, apples, pears with  
a slightly salt note of the sea breeze. In the second nose more 
exotic accents, pineapple and melon appear. Juicy mouth, 
harmonious, with an interesting, marine close.
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BORON MERLOT
Veneto/ Merlot
Bogaty intensywny aromat ciemnych owoców leśnych, 
śliwek i truskawek z akcentem suszonych ziół i wanilii.  
W smaku eleganckie z ciepłą przyprawowością – łagodne 
taniny równoważą dojrzałą owocowość. 
A rich, intense aroma of dark forest fruits, plums and 
strawberries with an accent of dried herbs and vanilla. In the 
taste of elegant, with warm spice - gentle tannins balance 
mature fruit.

33,3 €
28,9 € 35,6 €

31,1 €

31,1 €

42,2 €

28,9 €

31,1 €

31,1 €

31,1 €

149,99 PLN
129,99 PLN 159,99 PLN

139,99 PLN

139,99 PLN

189,99 PLN

26,7 €
119,99 PLN

35,6 €
159,99 PLN

28,9 €
129,99 PLN

129,99 PLN

139,99 PLN

31,1 €
139,99 PLN

139,99 PLN

139,99 PLN

26,7 €
119,99 PLN

Wina musujące
Sparkling wines

Wina białe
White wines

Wina czerwone
Red wines

CASALFORTE ROSATO
Veneto/ Negroamaro
Bukiet ma bogate i różnorodne aromaty dojrzałych 
owoców, nuty lukrecji, skóry, ziemi i śródziemnomorskiego 
peelingu. Przyjemna gładkość kontrastuje z żywą 
kwasowością, mocnymi i delikatnymi taninami z mocnym 
i bardzo owocowym finiszem.  
A bouquet has rich and diverse aromas of ripe fruit, notes 
of licorice, leather, earth and Mediterranean peeling. 
Pleasant smoothness contrasts with live acidity, strong 
and delicate tannines with a strong and very fruit finish. 

Wino różowe
Rosé wine
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31,1 €
139,99 PLN


