KARTA WIN I ALKOHOLI
WINE AND ALCOHOL LIST

WINA MUSUJĄCE
SPARKLING WINES
Louis Roederer Brut Premier, Champagne
Francja/France

350 PLN

Elegancki, soczysty szampan. W ustach przywołuje wspomnienie zielonego i żółtego
jabłka, mandarynki i startego imbiru z dodatkiem krakersów z razowej mąki pszennej.
Elegant, juicy champagne. In the mouth recalls the green and yellow apples, tangerine
with the addition of grated ginger graham crackers with wheat flour.

Louis Roederer Vintage Rose, Champagne
Francja/France

420 PLN

Lekko różowy szampan z błyszczącymi łososiowymi refleksami, aromatami poziomki,
borówki, pomarańczy, różowego grejpfruta, suszonych owoców kakao, czekolady jak
i elementami korzennymi. W smaku pełne ciała, kremowe, zwarte i wyważone.
Slightly rose champagne with shining salmon-colored reflections. aromas of strawberry,
blueberry , orange, pink grapefruit, dried fruits, cocoa, chocolate and spicy elements.
The taste is full body, creamy, compact and well balanced.

Prosecco Frizzante „String Line” DOC Treviso
Włochy/Italy

85 PLN

Delikatne wino o kolorze słomkowo żółtym z zielonymi refleksami. Nos intensywnie
owocowy z dominującą nutą kwiatową, w szczególności hiacynta.
Delicate wine with intense flowers aromas.

Cava Flor de Raïm Semi-Seco D.O.
Hiszpania/Spain

80 PLN

Katalońskie wino musujące o słomkowożółtej barwie z zielonym refleksami. Wyprodukowane zgodnie z rygorystycznie zdefiniowanymi standardami produkcji. Bardzo owocowe,
z nutami owoców cytrusowych, zielonego jabłka, dojrzałej brzoskwini.
Catalonian sparkling wine with a straw-yellow colour with green highlights. Produced according to rigorously defined production standards. Very fruity, with notes of citrus, green
apple and ripe peaches.

WINA BIAŁE
WHITE WINES

WINA CZERWONE
RED WINES

Pinot Grigio IGT Villa Mattielli – wino białe wytrawne 95 PLN
Włochy/Italy

Chianti Riserva DOCG Melini Neocampana
Włochy/Italy

Delikatne wino o intensywnie owocowych aromatach z dominującą wonią pomarańczy
i brzoskwini. W smaku dobrze zbalansowana kwasowość i orzeźwiająca nuta.

Owocowe wino o aromatach jagód, czerwonej porzeczki, wiśni z dotykiem tytoniu.

Delicate wine with intense fruity aromas. Good balanced acidity and refreshing note.

Fruity wine with aromas of berries and red currant, cherry and a hint of tobacco.
Recommended with meat, also from grill and cheese.

Chablis A.C. Chablis, Louis Jadot
Francja/France

170 PLN

Tłuste, przejrzyste i świeże wino, którego smak i bukiet rozwijają się relatywnie szybko.
Polecane do ostryg, smażonej ryby, kozich serów.
Greasy, clear and fresh wine, the taste and bouquet develop relatively quickly. Recommended for oysters, fried fish, goat cheese.

Footprint “The Long Walk” Chardonnay,
African Pride Wines
RPA/South Africa

80 PLN

Delikatne wino o jasno słomkowym kolorze oraz aromacie grejpfrutów i gruszek.
Delicate wine with aromas of grapefruit and pear.

Riesling Kabinett Rudolf Müller Mosel, Pradikatswein 85 PLN
Niemcy/Germany
Wino oddaje aromaty dojrzałych jabłek, gruszek, brzoskwini oraz owoców cytrusowych.
Jego lekka słodycz doskonale pasuje do dojrzewających serów, cielęciny w kremowych
sosach, owoców morza czy kurczaka.
The wine gives off aromas of ripe apples, pears, peaches and citrus. Its light sweetness
is a perfect match for maturing cheeses, veal in cream sauces, seafood and chicken.

Flor De Crasto White, DOC Douro
Portugalia/Portugal

90 PLN

Orzeźwiające wino o przyjemnym owocowym smaku, idealne do przystawek i sałatek.
Refreshing wine with a nice fruity taste, ideal with starters and salads.

Silver Lake Sauvignon Blanc, Marlborough
Nowa Zelandia/New Zealand

90 PLN

Wyróżniające się Sauvignon blanc wybuchające aromatem dojrzałej marakui, limonki
z charakterystycznymi nutami egzotycznych ziół.

90 PLN

Polecamy do mięs, także z grilla oraz serów.

Primitivo Doppio Passo Salento I.G.T.
Włochy/Italy

110 PLN

Nos z przewodnią nutą jeżyny, suszonej śliwki, wiśni, czereśni oraz ciemnej czekolady.
Znakomita równowaga między łagodnymi taninami a kwasowością. Polecane do dojrzałych twardych serów, pieczeni wieprzowej, wołowych steków i dziczyzny.
A nose with a leading note of blackberry, dried plum, sour and sweet cherries, as well
as dark chocolate. Excellent balance between mild tannins and acidity. Recommended
for mature hard cheeses, pork roasts, beef steaks and game.

Cabernet Sauvignon Don David,
Cafayate Michel Torino
Argentyna/Argentina

120 PLN

Wino o bogatym i skoncentrowanym smaku z wyczuwalnymi długimi taninami i maślanym, dębowym posmakiem. Polecamy do dań drobiowych i serów.
Wine with rich and concentrated taste with long and smooth tannins and oak finish,
recommended with poultry dishes and variety of cheese.

Chateau Le Loup A.C. Saint Emilion Grand Cru
Francja/France

195 PLN

Wino przepełnione owocowością, z eleganckimi garbnikami i dobrą koncentracją. Wino
rekomendowane do czerwonego mięsa (szczególnie do pieczeni z jagnięciny), a także
do pieczonego drobiu.
Filled with fruity wine with fine tannins and good concentration Wine recommended
for red meat (especially roast lamb) and roast poultry.

Vina Olabarri Reserva , DOC Rioja Vina Olabarri
Hiszpania/Spain

120 PLN

„Królowa Hiszpanii. Bogaty wachlarz aromatów owoców w połączeniu z nutą wanilii,
tytoniu i czekolady. Uświetni wszelkiego rodzaju dania mięsne oraz grzybowe.
„Queen of Spain”. Richness of fruit aromas and hint of vanilla, tobacco and chocolate,
great with variety of meat and mushroom dishes.

This distinctive Sauvignon blanc is bursting with aromas of ripe passion fruit, lime and
exotic herbaceous grassy characters.

Villa Mattielli Valpolicella Superiore DOC Veneto
Włochy/Italy

Heritage White Blend
Winnica Pałac Mierzęcin
Polska/Poland

Wino o krągłych taninach i smaku owoców, polecamy do polędwiczek wieprzowych

120 PLN

Unikalny kupaż odmian białych Winnicy Pałac Mierzęcin. Charakteryzuje się wyczuwalnym aromatem kwiatowo-owocowym. W ustach delikatne, doskonale zbalansowane.
Delikatna kwasowość została zbalansowana naturalnym cukrem resztkowym. Podawać
do potraw z drobiu, śmietanowych sosów, dojrzałych serów o mocnej, kremowej strukturze.
A unique coupage of white varieties from the Mierzęcin Palace Vineyard. It is characterised by a noticeable floral and fruit aroma. Delicate, perfectly balanced in the mouth.
The delicate acidity is balanced with natural residual sugar. Serve with poultry dishes,
cream sauces, mature cheeses with a strong, creamy structure.

90 PLN

Wine with round tannins and fruit taste, recommended with pork lions.

Syrah Riserva, wytrawne
Chile/Chile

120 PLN

Wino o intensywnych aromatach owocowych i maślanych taninach, polecamy do
befsztyków.
Wine with intense fruit aromas and buttery tannins, recommended with beefsteaks.

Heritage Rouge, Winnica Pałac Mierzęcin
Polska/Poland

120 PLN

Starannie wyselekcjonowane owoce odmian czerwonych przyczyniły się do powstania tego wyjątkowego kupażu, który urzeka swoją owocowością, rubinową barwą oraz
bogactwem tanin i garbników. Podawać do grillowanych czerwonych mięs, dojrzewających serów.
Carefully selected red variety grapes have contributed to the creation of this unique
coupage, which captivates with its fruitfulness, ruby red colour and richness of tannins. Serve with grilled red meats and maturing cheeses.

WINA DOMU
HOUSE WINES
Wino domu białe wytrawne
House wine white dry

15cl

12 PLN

Wino domu czerwone wytrawne
House wine red dry

15cl

12 PLN

Wino półsłodkie białe
Semi-sweet white wine

15cl

15 PLN

Whisky
Chivas Regal 12YO
Johnnie Walker Black
Johnnie Walker Red
Grant’s
Ballantine’s
Jim Beam
Jack Daniel’s
Jameson
Glenfiddich

4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4 cl
4cl
4cl
4cl

22 PLN
19 PLN
14 PLN
15 PLN
18 PLN
19 PLN
20 PLN
17 PLN
22 PLN

Tequila
Sauza Gold
Sauza Silver

4cl
4cl

20 PLN
17 PLN

Rum
Bacardi Superior
Bacardi Black

4cl
4cl

13 PLN
13 PLN

Gin
Gordon’s
Seagram’s
Bombay

4cl
4cl
4cl

13 PLN
10 PLN
14 PLN

Brandy/Koniaki
Hennesy X.O.
Martel V.S.
Remy Martin V.S.O.P.
Stock 84
Metaxa*****

2cl
2cl
2cl
4cl
4cl

45 PLN
29 PLN
19 PLN
14 PLN
18 PLN

Wódki/Vodkas
Finlandia
Absolut
Wyborowa
Żołądkowa Gorzka
Żubrówka
Soplica Wiśniowa
Śliwowica Łącka
Sieraków pieprzowa

4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl

10 PLN
10 PLN
8 PLN
8 PLN
8 PLN
8 PLN
18 PLN
10PLN

Aperitif/Vermouth
Martini
Campari

10cl
4cl

15 PLN
12 PLN

ALKOHOLE
ALCOHOLS

Likiery/ Liqueurs
Bailey’s
Kahlua
Passoa
Malibu
Jägermeister
Sambuca
Amaretto
Aperol

4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl
4cl

14 PLN
14 PLN
12 PLN
12 PLN
13 PLN
16 PLN
13 PLN
12 PLN
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