
Chablis Angst
Kraj: Francja AOC , Burgundia 
Szczepy: chardonnay  
białe wytrawne, eleganckie, mineralne, z kwiatowo - cytrusowe nutą, wino klasyka! 
owoce morza, ryby, białe mięso

Primitivo di Manduria PAPAPLE 
Kraj: Włochy, DOP Primitivo di Manduria  
Szczepy: primitivo  
czerwone, soczyste, delikatnie wytrawne ze słodkimi taninami, porzeczkowo-
jagodowo-czekoladowe; wino wielokrotnie nagradzane, a m.in. dostarczane do 
Watykanu do papieża Franciszka 
wszelkie dania mięsne w sosach, miękkie sery

Rioja TOBIA Selection de Autor
Kraj: Hiszpania, DOC Rioja 
Szczepy: tempranillo 
czerwone, wytrawne, aromatyczne, wyraziste, nowoczesne wino starzone w beczce 
przez 8 m-cy; bukiet cechuje wanilia i śliwki w czekoladzie, w ustach kompleksowe, 
pełne, męskie 
wszelkie wyraziste dania mięsne, sery

Rosso di Montalcino Collemattoni  
– uprawa bio
Kraj: Włochy, DOC Montalcino, Toskania 
Szczepy: sangiovese 
czerwone, rustykalne, pięknie wytrawne wino, z nienachalnymi taninami, bukiet 
kwiatowo-porzeczkowy, w ustach jedwabiste, ale nie pozbawione dyskretnej pikanterii 
mięsa w sosach, pieczenie, dziczyzna, dojrzałe sery

Chateauneuf-du-Pape  
Domaine de la Mordoree  
– uprawa bio
Kraj: Francja, AOC Chateauneuf-du-Pape, Dolina Rodanu 
Szczepy: grenache 90% / mourvedre 4% / syrah4% / counoise 1% / vaccarese 1% 
krzewy 60-letnie 
jedno z najznamienitszych win świata, kompleksowe, bogate i eleganckie; w bukiecie 
paleta owoców – wiśnia, truskawka, porzeczka, jagoda – oraz nuty likieru, skóry i 
trufli; w ustach złożone, taniczne, a jednocześnie welwetowe i pełne 
podawać tylko z najlepszymi, wyrazistymi daniami mięsnymi oraz wyrazistymi serami, 
idealnie pod czerwone mięsa, pieczyste, mięsa w sosie, dziczyznę i dojrzałe sery
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Wina Konesera
CENA:

butelka: 139zł 

butelka: 119zł

butelka: 139zł

butelka: 149zł

butelka: 239zł



Armonia Vignaioli
Kraj: Włochy, DOC Colli Tortonese, Piemont 
Szczepy: moscato 
delikatne, lekko słodkie, lekko musujące niczym pianka od cappuccino 
w smaku onieśmiela finezją, biszkoptowo-pomarańczowe, z nutą magnolii

Los Seńores
Kraj: Hiszpania, Rioja 
Szczepy: viura  
białe, delikatnie wytrawne, w bukiecie jabłko i gruszka 
aperitif, owoce morza,  ryby, biały drób, pasty

Bel Ninei Vignaioli
Kraj: Włochy, DOC Colli Tortonese, Piemont 
Szczepy: cortese 
białe, delikatnie wytrawne, brzoskwiniowe, nieco egzotyczne 
aperitif, owoce morza, delikatne ryby, biały drób

Malavasia 12,5 Apuglia
Kraj: Włochy, DOC Colli Tortonese, Piemont 
Szczepy: malvasia 
białe, delikatne, niemal półwytrawne, owoce tropikalne z nuta wanilii i miodu 
aperitif, sałatki owocowe, drób z owocami, białe mięso, sery

Solaris Winnica Turnau
Kraj: Polska, Braniewice – zachodniopomorskie 
Szczepy: solaris 
białe, wytrawne, świeże i owocowe – brzoskwinia, gruszka, grapefuit 
białe mięsa, ryby, sałatki

Los Seńores
Kraj: Hiszpania, Rioja 
Szczepy: tempranillo / garnacha  
czerwone, delikatnie wytrawne, owocowe 
mięsne dania kuchni śródziemnomorskiej, drób, wieprzowina

Scariot Vignaioli
Kraj: Włochy, DOC Colli Tortonese, Piemont 
Szczepy: barbera  
czerwone, delikatnie wytrawne, świeże i owocowe – truskawka i wiśnia 
przekąski, sałatki, drób, wieprzowina

Ars in Vitro Bodega Tandem
Kraj: Hiszpania, DO Navarra 
Szczepy: tempranillo / merlot 10 %  
czerwone, krzepkie, wytrawne, wyraziste - aromaty fiołków, wiśni i truskawek 
wszelkie wyraziste dania mięsne, sery

Le Pietre Aldegheri Rosso Veronese
Kraj: Włochy, IGT Veronese, okolice jeziora Garda 
Szczepy: corvina / rondinella / cabernet 
czerwone, wytrawne, rustykalne, mineralne, przyjemnie owocowe 
carpaccio, wędliny, mięsa grillowane i smażone

Tobia Garnacha Rioja
Kraj: Hiszpania, Rioja 
Szczepy: garnacha / 15 % tempranillo 
czerwone, soczyste, wytrawne, mocno owocowe, o rubinowym pięknym kolorze 
w bukiecie czarny pieprz z wytrawną wiśnią i galaretka owocowa w gorzkiej czekoladzie 
pieczony drób, kaczka, mięsa w sosie

Rondo/Regent Winnica Turnau 
Kraj: Polska, Braniewice – zachodniopomorskie 
Szczepy: rondo / regent 
czerwone, wytrawne, taniczne i złożone – skóra, dym pestka czereśni, kakao 
pieczone i smażone mięsa, sery

Wina Białe Wina Czerwone

Wina Musujące

Wino Słodkie
Wino Słodkie

CENA:

butelka: 45zł 
kieliszek: 10zł

butelka: 60zł

butelka: 90zł

butelka: 139zł

butelka: 70zł

butelka: 70zł

butelka: 80zł 
kieliszek: 12zł

Blue Nun Gold
Kraj: Niemcy 
Szczepy: trebbiano / riesling / chardonnay 
białe musujące, półwytrawne 
aperitif, toast, sałatki, desery

CAVA Mas Suau LEON
Kraj: Hiszpania, DO PENEDES 
Szczepy: macabeau / xarel.lo / parellada 
białe, cytrusowo-tostowe, świeże, lekko wytrawne 
aperitif, owoce morza, białe mięsa

Chicca Primitivo di Manduria  
Dolce Naturale
Kraj: Włochy, DOP Primitivo di Manduria, Puglia 
Szczepy: primitivo 
niezwykłe, unikatowe, czerwone, umiarkowanie słodkie wino, z lekko zaznaczoną 
taniną; wino o nutach gorzkiej czekolady,grafitu i tytoniu; w ustach elegancka 
wyważona słodycz wiśni i porzeczek 
dojrzałe sery, czekoladowe ciasta, lody, melby, deser sam w sobie

CENA:

butelka: 45zł  
kieliszek: 10zł

butelka: 60zł

butelka: 70zł

butelka: 79zł

butelka: 99zł

butelka: 129zł

butelka: 140zł  
kieliszek: 20zł


