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500 ml 
20 zł 

grzaniec
    piwny*

m u l l e d  b e e r

* dostępna wersja bezalkoholowa 
* alcohol-free version available



czerwony, 
na syropie śliwkowym

red mulled wine 
on plum syrup

grzaniec
 winnny*

400 ml 
 25 zł 

* dostępna wersja bezalkoholowa 
* alcohol-free version available



400 ml 
25 zł 

grzaniec
   winnny*
biały, na syropie dyniowym
white mulled wine on pumpkin syrup

* dostępna wersja bezalkoholowa 
* alcohol-free version available



G R Z A N Y

CYDR 
gruszkowy z przyprawami

i konfiturą pomarańczową

mulled pear cider 
with spices

and orange jam

500 ml 
22 zł 



szarlotka
apple pie hot hot hot

280 ml 
22 zł 



280 ml / 22 zł 

hot
jagerek



280 ml 
22 zł 

fireball



320 ml 
15 zł 

HERBata
winter tea z i m o w a

czarna malina
imbirowa słodycz

black raspberry
ginger sweetness



CHopin kokos
CHopin słony karmel
hot chocolate CHopin coconut
hot chocolate CHopin salted caramel 

czekolada
350 ml 
22 zł 





P O R N S T A R
m a r t i n i

Połączenie owoców i bąbelków, nuty 
marakui oraz wanilii wzbogacone 

winem musującym dają nam idealny 
cytrusowy i orzeźwiający koktajl.

Skład: Alita brut Cuvee,Stumbras Potato, 
wanilia, puree marakuja, sok z limonki.

The combination of fruit and bubbles, 
notes of passion fruit and vanilla enriched 

with sparkling wine give us the perfect 
citrus and refreshing cocktail.

Composition: Alita brut Cuvee, 
Stumbras Potato, vanilla, 

passion fruit puree, lime juice.

160 ml 
23 zł



enklawatiki

300 ml 
27 zł 

Słodko-kwaśny koktajlw stylu tiki, 
bogaty w nuty cytrusów i przypraw.

Skład: Angostura Reserva White
angostura 5 y.o., limonka, ananas,

migdały, tonik ananasowy.

A sweet and sour tiki cocktail, 
rich in notes of citrus and spices.

Composition: Angostura Reserva White 
angostura 5 y.o., lime, pineapples, 

almonds, pineapple tonic.



Połączenie włoskich trunków, gorzko-ziołowy  
i orzeźwiający koktajl dla łagodności 

rozcieńczony sodą.
Skład: CUCIELO, Vermounth di Torino Rosso, 

Campari, woda gazowana.

A combination of Italian liquors, a bitter 
herbal refreshing cocktail diluted with soda.

Composition: CUCIELO, Vermounth di Torino Rosso, 
Campari, sparkling water.

120 ml 
23 zł 

C U C I E L O
AMERICANO



malinlove
200 ml 
24 zł

Orzeźwiający koktajl zrobiony ze świeżych 
malin, wódki, wzbogacony o tonic z hibiskusa.
Skład: Stumbras potato, wanilia, 
sok z cytryny, maliny, grenadyna.

A refreshing cocktail made of fresh raspberries, 
vodka, enriched with hibiscus tonic.
Composition: Stumbras potato, vanilla, 
lemon juice, raspberries, grenadine.



Orzeźwiająco wytrawny koktajl 
na bazie ginu, cytryny i bazylii.
Skład: Portobello gin Road No 171, 
bazylia, syrop cukrowy,
sok z cytryny

A refreshing and dry cocktail 
based on gin, lemon and basil.
Composition: Portobello gin Road No 171, 
basil, sugar syrup, lemon juice

ginbasil
 smaSH

160 ml
22 zł



S K YS O U R

140 ml 
23 zł

Kwaśne wydanie whisky zbalansowane 
cukrem i cytryną z delikatną nutą ziół.

Skład: Hankey Bannister,
Angostura aromatic bitter,

syrop cukrowy, sok z cytryny

Sour edition of whiskey balanced with sugar 
and lemon with a delicate hint of herbs.

Composition: Hankey Bannister, Angostura 
aromatic bitter, sugar syrup, lemon juice



melon
love

Słodko kwaśny klasyk na bazie 
ciemnego rumu i cytrusów oraz wariacji  

melona, który gra tu pierwsze skrzypce.
Skład:  Angostura reserva white
likier, melon, sok z limonki.

A sweet and sour classic based on dark 
rum, citrus and variations of the melon, 
which plays the first violin.
Composition: Angostura reserva white, 
liqueur, melon, lemon juice

daiquri

120 ml
22 zł 



Kwaśna alkoholowa lemoniada 
na bazie whisky oraz sorbetu 

cytrynowego naszej produkcji.
Skład: Hankey Bannister, mięta, 

sorbet cytrynowy, soda.

Sour alcoholic lemonade based 
on whiskey and lemon 

sorbet made by us.
Composition: Hankey Bannister, 

mint, lemon sorbet, soda

240 ml 
21 zł

Białystoklemonade



Bellini 
RinQuinQuin

Owocowy koktajl na bazie musu oraz lik-
ieru brzoskwiniowego dopełniony winem 

musującym – słodki i delikatny.
Skład: likier RinQuinQuin,

Alita Brut cuvee, pure brzoskwinia

A fruity cocktail based on mousse 
and peach liqueur, fi lled with sparkling 

wine - sweet and tender.
Composition: RinQuinQuin liqueur, 

Alita Brut cuvee, peach puree

240 ml 
23 zł



Z przesłaniem dla kobiet 
wytrawno-słodka kompozycja 
ginu bogatego w cytrusowe 
aromaty przeplatane różą 
i truskawką.
Skład: Caorunn Gin, 
Franklin&sons,
rose lemonade, 
syrop truskawkowy.

Intended for women, 
a dry and sweet composition 
of gin rich in citrus aromas 
enhanced with rose 
and strawberry.
Composition: Caorunn Gin 
Franklin&sons, rose lemonade, 
strawberry syrup 

220 ml 
26 zł 

ROOSse



160 ml
20 zł

Słodki koktajl na bazie whisky i zrobionego 
przez nas kwasu chlebowego z delikatną 

nutą miodu malinowego.
Skład:  Bourbon, domowy kwas chlebowy, 

syrop miodowo-malinowy, sok z cytryny.

A sweet cocktail based on whiskey and homemade 
kvass, with a delicate hint of raspberry honey.

Composition: Bourbon, homemade kvass, honey and 
raspberry syrup, lemon juice

BuRbOn
po podlasku



SPEYBURN
100 ml 
24 zł

Jeden z najstarszych koktajli na świecie. 
Słodko-wytrawny amerykański klasyk
w koncepcji single malt.
Skład: SPEYBURN 10YO, syrop klonowy, 
angostura, aromatic bitter.

One of the oldest cocktails in the world. 
A sweet and dry American classic in the 
single maltconcept.
Composition: SPEYBURN 10YO, maple syrup, 
Angostura aromatic bitter

o l d f a s i o n e d



mojito X X L / L
180 ml / 32 zł
90 ml / 19 zł 
Najbardziej orzeźwiający koktajl na bazie rumu, 
limonki i mięty dopełniony wodą gazowaną.
Skład: Angostura reserva white, 
limonka, mieta, cukier, woda gazowana.

The most refreshing cocktail with rum, 
lime and mint filled with sparkling water.
Composition: Angostura reserva white, 
lime, mint, sugar, sparkling water



violette gin
Delikatny gin portobello w fi oletowej 

fi ołkowej odsłonie. Słodki i delikatny.
Skład: Portobello gin Road No 171,

domowy syrop fi ołkowy,
sok z cytryny, świeży ogórek.

Delicate Portobello gin in a violet version. 
Sweet and tender.

Composition: Portobello gin Road No 171, 
homemade violet syrup, lemon juice, 

fresh cucumber

200 ml / 24 zł



daIQuiri
zielona herbata z grejpfrutem
daiquiri green tea and grapefruit

140 ml 
22 zł 

Słodko-kwaśna wariacja od klasycznego 
daIQuiri, na bazie sorbetów naszej produkcji.
Skład: Angostura reserwa white,
sorbet herbata z grejpfrutem, cytryna.

A sweet and sour variation of the classic 
Daiquiri, based on our sorbets.
Composition: Angostura reserva white, 
green tea and grapefruit sorbet, lemon



daIQuiri
skittles

140 ml 
22 zł 

Słodko-kwaśna wariacja od klasycznego 
daIQuiri,na bazie sorbetów
naszej produkcji.
Skład: Angostura reserva white,
sorbet skittles, cytryna.

A sweet and sour variation 
of the classic Daiquiri, 
based on our sorbets.
Composition: 
Angostura reserva 
white, skittles 
sorbet, lemon



daIQuiri
cytryna z gruszką
daiquiri lemon and pear

140 ml 
22 zł 

Słodko-kwaśna wariacja od klasycznego 
daIQuiri, na bazie sorbetów naszej produkcji.

Skład: Angostura reserva white
sorbet cytryna, sorbet gruszka.

A sweet and sour variation 
of the classic Daiquiri, based 

on our sorbets.
Composition: Angostura 

reserva white, lemon 
sorbet, pear sorbet



abk6

polonaise

Połączenie naturalnych polskich smaków z fl agowym 
alkoholem Francji, czyli cognac’iem, podkreślone

pomarańczowo-ziołową przyprawą z Trynidadu i Tobago.
Skład: cognac, sok rabarbarowy, 

sok z cytryny, syrop poziomkowy, bitter.

The combination of natural Polish fl avors with the fl agship 
alcohol of France, i.e. cognac, emphasized by an orange 

and herbal spice from Trinidad and Tobago.
Composition: cognac, rhubarb juice, lemon juice, 

wild strawberry syrup, bitter

140 ml / 24 zł



Klasyczna odsłona gorzko-słodkiego i bardzo 
orzeźwiającego koktajlu typu spritz.

Skład: Luxardo Aperitivo,
Alita Brut Cuvee, woda gazowana.

A classic version of a bitter sweet 
and very refreshing Spritz cocktail.

Composition: Luxardo Aperitivo, 
Alita Brut Cuvee, sparkling water

luxardo
SPRITZ

240 ml 
20 zł



Słodycz, kwasowość, wytrawność i egzotyka 
w jedny. Balans pomiędzy tymiankowym ginem 
a słodkim ziołowym likierem. Wzbogacona o nuty 
egzotycznocytrusowe,które w całości wskażą 
Ci smak, którego nie zapomnisz.
Skład: Jagermaister, Portobello gin Road No 171, 
poziomka, tymianek,marakuja, cytryna.

Sweetness, sourness, dryness and exoticism
 in one. Balance between thyme gin and sweet
herbal liqueur. Enriched with exotic citrus notes 
that give you a taste you will not forget.
Composition: Jagermaister, Portobello gin, 
Road No 171, wild strawberry, thyme, 
passion fruit, lemon.

easy
by PAWEŁ.

240 ml 
27 zł



mara
kuja   

4 x 40 ml
20 zł

passion 
fruit



mandarynka   
4 x 40 ml

20 zł

t a n g e r i n e



egzotyczny
ogórek
4 x 40 ml
20 zł

e x o t i c 
c u c u m b e r



gRUSZka

4 x 40 ml
20 zł

p e a r



karta win
wine card



ALITA CUVEE
Mousseux vin - Litwa

WINA DOMU
HOUSE  WINES

SZAMPANY & WINA MUSUJĄCE
CHAMPAGNES & MOUSSEUX WINES

Lekkie, półwytrawne wino o przyjemnych aromatach kwiat- 
ów i cytrusów. W ustach delikatne, świeże, doskonale 
zrównoważone.
Light, semi-dry wine with pleasant aromas of flowers and 
citrus. Delicate, fresh and perfectly balanced in the mouth.

Lekkie, półwytrawne wino o przyjemnym bukiecie pełnym 
nut świeżych czerwonych owoców. W ustach subtelne, 
rześkie, doskonale zrównoważone.
A light, semi-dry wine with a pleasant bouquet full of notes of 
fresh red fruit. In the mouth subtle, crisp, perfectly balanced. 

ENKLAWA BLANCO 
DO Valencia, Bodega La Viña – Hiszpania 

CAVA PALAU SEMI SECO
DO Cava, Mont Marçal - Hiszpania

ENKLAWA TINTO 
DO Valencia, Bodega La Viña – Hiszpania 

75 cl 55,- / 15 cl 11,-

Bukiet aromatów cytrusów, dojrzałego jabłka i białych kwiat- 
ów jest odświeżający i elegancki. Na podniebieniu wy- 
czuwalne wyraziste bąbelki. Wino ma przyjemną, okrągłą 
strukturę, a w smaku przynosi więcej cytrusów, tostów 
oraz orzecha laskowego. Po chrupiącej kwasowości 
następuje długi posmak. Finisz delikatny i świeży.
The bouquet of citrus, ripe apple and white flowers aromas  
is refreshing and elegant. Noticeable bubbles on the palate.  
The wine has a nice, round structure, and the flavor brings 
more citrus, toast and hazelnut. The crunchy acidity is  
followed by a long aftertaste. A delicate and fresh finish.
Dom Veuve A.Devaux narodził się w 1846 roku.  
Po pięciu pokoleniach od Devaux

* “WIDOW’S” CHAMPAGNE

CHAMPAGNE LEONCE D’ALBE
SPÉCIAL RÉSERVE
Champagne Brut, Devaux - Francja

biały 75 cl 245,-

Najmodniejsze wino z bąbelkami na stołach europejskich  
tzw. lekkie, łatwe i przyjemne, niezważające na wiek, płeć  
i pochodzenie. Cudownie pieniste, delikatne wino musujące, 
roztaczające aromaty dojrzałych jabłek i gruszek, w ustach 
chrupkie i soczyście owocowe, lekkowytrawne. Finisz kuszący, 
roziskrzony i zaostrzający apetyt na kolejny łyk. 
Podawać do lekkich dań, sałatek lub jako aperitif.
Trendiest wine with bubbles on the so-called European 
tables. lightweight, easy and fun constrained by age, 
gender and origin. A delightfully frothy sparkler with  
aromatic apple and pear flavours on the nose followed 
by a crisp palate of succulent fruits. Gently foamy, just off  
dry and possessing an enticing, bright finish.

PROSECCO CASA DEFRA 1754
DOC Veneto, Casa Defra - Włochy

Klasyczna Cava Semi Seco, czyli białe półwytrawne wino 
musujące produkowane tradycyjną, szampańską metodą 
podwójnej fermentacji. Wino o bladożółtym kolorze 
i delikatnych bąbelkach. Aromaty przywołują świeże 
owoce z nutami drożdży i chleba. W ustach przyjemne, 
świeże, lekko słodkie, eleganckie.
Doskonałe do sorbetów, lodów, ciastek lub jako aperitif. 
Classic Cava Semi Seco, which is semi-dry white sparkling 
wine produced traditional champagne method of double 
fermentation. The wine has a pale color and delicate 
bubbles. The aromas evoke fresh fruit with hints of yeast 
and bread. In the mouth a pleasant, fresh, slightly sweet, 
elegant. Perfect for sorbets, ice cream, cookies or as an 
aperitif.

Elegancki, świeży, owocowy smak i zapach wina  
Chardonnay wypełniają bogatsze i głębsze odcienie wina 
Pinot Noir. Kolor jasno słomkowy, wyczuwalnych wiele przy- 
jemnych warstw. W zapachu kwiatowe z dodatkiem 
aromatu jabłek. Pasuje do przekąsek, owoców morza.
Nadaje się też idealnie jako aperitif.
The elegant, fresh, fruity taste and aroma of Chardonnay 
are filled with the richer and deeper shades of Pinot Noir. 
Light straw color, many pleasant layers felt. The fragrance 
is floral with the addition of apple flavor. Goes well with 
snacks, seafood, egg dishes and poultry. It is also  
perfect as an aperitif.

biały 75 cl 75,-

białe 75 cl 60,- białe 75 cl 55,- / 15 cl 11,-

75 cl 55,- / 15 cl 11,-



WINO RÓŻOWE 
ROSE WINE

WINO  
BEZALKOCHOLOWE 
NON - ALCOHOLIC WINE

WINA DESEROWE
DESSERT WINE

Rześkie i lekkie różowe półwytrawne wino z Urugwaju  
o wyraźnych aromatach róż i jaśminu. W ustach subtelne, 
harmonijne, przyjemnie owocowe, o świeżym posmaku. 
Idealne do makaronów, sałatek lub samo.
Light and crisp semi-dry rosé wine from Uruguay with 
intense aromas of roses and jasmine. In the mouth it is 
subtle, harmonious, and nicely fruity, with a fresh aftertaste.

Świeże, wytrawne bezalkoholowe wino o wyraźnym smaku 
owoców tropikalnych i cytrusów. Długi i orzeźwiający 
posmak. Idealnie komponuje się z grillowanym kurcza- 
kiem, rybami i owocami morza.
A fresh, dry non-alcoholic wine with a distinct taste of 
tropical fruits and citrus. A long and refreshing aftertaste. 
Perfect for drivers, pregnant women and people who 
for various reasons can not consume alcohol, but 
would like to enjoy the taste and aroma of real wine.

CASA DE VARZI  
ROSADO
Las Violetas – Canelones, Bodegas Carrau – Urugwaj

BARRELS & DRUMS  
CHARDONNAY
Enjoy Wine & Spirits - Niemcy

75 cl 70,- / 15 cl 15,-

Solera 1847 została nazwana na cześć pierwszych urodzin syna założycieli bodegi i jest to wzmacniane słodkie wino o głębokiej ma- 
honiowej barwie oraz aromatach rodzynek, wanilii i drewna. W ustach krągłe i aksamitne, o smaku pełnym nut fig, rodzynek i karmelu. 
Długi posmak o lekko orzechowym zabarwieniu. Podawać do deserów (lody, szarlotka) lub jako aperitif. 
75% PALOMINO, 25% PEDRO XÍMENEZ
BECZKA: 8 LAT, SYSTEM SOLERA
Solera 1847 was named after the first birthday of the son of the founders of bodega and it is a fortified sweet wine witha deep mahogany 
color and aromas of raisins, vanilla and wood. Round and velvety in the mouth, with a flavor full of figs, raisins and caramel. Long, 
slightly nutty aftertaste. Serve with desserts (ice cream, apple pie) or as an aperitif.

SHERRY SOLERA 1847 CREAM
DO Jerez, González Byass - Hiszpania

75 cl 110,- / 15 cl 22,-

Mołdawskie półsłodkie wino o ciemnorubinowej barwie 
i delikatnych, owocowych aromatach. Pełny, harmonijny 
smak podkreśla delikatny finisz. 
Podawać do mięs w słodszych sosach lub solo. 
Moldovan semi-sweet wine with dark-red color and 
delicate, fruity aromas. The full, harmonious flavor 
emphasizes delicate finish. Serve to the meat in sweet 
sauces or solo.

CHATEAU VARTELY  
PINOT NOIR
Vin Roz Bugeac, Château Vartely - Mołdawia 

czerwone 75 cl 55,- / 15 cl 13,-

75 cl 60,- / 15 cl 12,-

Mołdawskie lekko słodkie  wino o słomkowej barwie.  
W nosie eleganckie nuty bananów, ananasów, kwiatów 
polnych i świeżego chleba. W ustach reminiscencja 
owoców z nutami jabłek i gruszek. Doskonałe jako aperitif.  
Podawać również z lekko słodkimi ciastami.
Moldavian slightly sweet Chardonnay with a straw color. 
Elegant notes of bananas, pineapples, field flowers and 
fresh bread. In the mouth reminiscence of fruit with notes 
of apples and pears. Perfect as an aperitif. Serve with 
slightly sweet cakes. 

białe 75 cl 55,- / 15 cl 13,-CHATEAU VARTELY  
CHARDONNAY
Vin Roz Bugeac, Château Vartely - Mołdawia 



WINO RODEM Z POLSKI
WINE FROM POLAND

WINA CIEKAWE
CHAMPAGNES & MOUSSEUX WINES

SOLARIS 
Region Pomorski, Winnica Turnau - Polska
Wino powstało na bazie odmiany solaris, przystosowanej do uprawy w chłodnym klimacie. Jego barwa jest delikatna, o słomkowych 
odcieniach. Aromat średnio intensywny, przynoszący na myśl zapach cytryny, gruszki i jabłka. W smaku wyczuwalna jest kwasowość 
i subtelna słodycz, które dobrze ze sobą współgrają. Głębi nadaje nieco oleista struktura wina. Finisz jes wyraźny, przyjemnie 
 orzeźwiający. Wino sprawdzi się świetnie jako aperitif a także kompan delikatnych potraw.
The wine is based on a variety of solaris, adapted for growing in a cool climate. Its color is delicate, with straw shades. An intense 
aroma of lemons, pears and apples. Taste is acidity and subtle sweetness that works well together. Depth gives slightly oily wine 
structure. Finish is clear, pleasingly refreshing. The wine will do great as an aperitif and a companio of delicate dishes.

75 cl 135,- 

Wino o wyjątkowo adekwatnej nazwie; rzeczywiście jest bardzo ciemnej barwy, w dużej mierze będącej dziełem Petit Verdot, którego owoce 
cechuje intensywny kolor, mocne taniny i nader wyrazisty smak. Niewielkie jagody Petite Sirah wnoszą do kupażu nieprawdopodobną 
długość i dodatkowo podbijają  już i tak wyrazistą taniczność. Wespół tworzą niecodzienną całość o pełnych, ale delikatnych ustach  
i smaku przywodzącym na myśl dojrzałe,soczyste czarne porzeczki i maliny  okraszone subtelną nutą fiołkową. Świetnie komponuje się 
z grillowanymi mięsami, kaczką, dziczyzną, jagnięciną i czekoladowdo-kawowymi deserami.
60% PETIT VERDOT, 40% PETITE SYRAH
WINO DOJRZEWAŁO 12 MIESIĘCY W BECZKACH Z DĘBU AMERYKAŃSKIEGO I WĘGIERSKIEGO.
A wine with an exceptionally adequate name; it is indeed very dark in color, largely the work of Petit Verdot, the fruit of which is char-
acterized by intense color, strong tannins and a very distinctive flavor. Small Petite Sirah berries bring an unbelievable length to the blend 
and additionally enhance  the already expressive tannicity. Together, they create an unusual whole with full but delicate lips and a 
taste reminiscent of ripe, juicy black currants and raspberries with a subtle hint of violet. It goes well with grilled meats, duck, venison, 
lamb and chocolate-coffee desserts.
Wino medalowe: * SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2020 - DOUBLE GOLD MEDAL

VDR – VERY DARK RED
Hames Valley, Monterey County, Scheid Family Wines - USA

czerwone 75 cl 235,-

Pétalos del Bierzo to czerwone wino z Bierzo przygotowane 
przez winiarnię Descendientes de J. Palacios. Wino po- 
wstało w całości z odmiany Mencia. Wykorzystane 
winogrona pochodzą z działek o bardzo starych pędach, 
w wieku od 50 do 90 lat. Mocne, skoncentrowane wino, 
o intensywnym bukiecie złożonym z aromatów czerwonych 
i czarnych owoców leśnych, fiołków i kandyzowanej skórki 
pomarańczowej. W ustach wyraziste, świeże i eleganckie, 
o subtelnych, ale wyraźnie zaznaczonych taninach.
Podawać do pieczeni, grillowanych mięs, gulaszy, 
zapiekanek, dojrzewających serów.
Pétalos del Bierzo is red wine from Bierzo prepared by the 
Descendientes de J. Palacios winery. The wine was crea- 
ted entirely Mencia change. The grapes used come from 
plots with very old armpits, sticking in for 50 to 90 years.  
A strong, concentra ed wine with an intense bouquet com- 
posed of aromas of red and black forest fruits, violets 
and candied orange peel. Expressive, fresh and elegant 
in the mouth, with subtle but clearly marked tannins. Serve 
with roasts, grilled meats, stews, casseroles, ripening cheese.
Wino medalowe: 

* DECANTER WORLD WINE AWARDS - SILVER MEDAL - 85/100
* INTERNATIONAL WINE CHALLENGE - SILVER MEDAL

PÉTALOS DEL BIERZO
DO Bierzo, Bodega Álvaro Palacios – Hiszpania

czerwone 75 cl 170,- YARDEN SAUVIGNON BLANC
Wzgórza Golan, Golan Heights Winery - Izrael
Wytrawne wino o słomkowej barwie, roztacza intensywne 
aromaty owoców tropikalnych (marakui, papai, mango), 
cytrusów (mandarynki, limonki), nut ziołowych i kwiatowych 
 w tle, wzbogacony o niuans waniliowy. W ustach złożone, 
świeże, delikatnie mineralne, o długim owocowym posma- 
ku. Podawać do ryb, sushi, drobiu, świeżego lub dojrzewa- 
jącego sera z koziego mleka,makaronów, lasagne.
A dry, straw-colored wine with intense aromas of tropical 
fruit (passion fruit, papaya, mango), citrus (mandarin, 
lime), herbal and floral notes in the background, enriched 
with a vanilla nuance. In the mouth, complex, fresh, 
 slightly mineral, with a long fruity aftertaste. Serve with 
fish, sushi, poultry, fresh or ripened goat’s milk cheese, 
 pasta, lasagna
Wino medalowe: 

* MUNDUS VINI MEININGER - GOLD MEDAL
* VINEXPO CITADELLES DU VIN BORDEAUX - GOLD MEDAL

białe 75 cl 135,-



To słoweńskie Sauvignon Blanc, o słomkowo-żółtej barwie, 
jest winem wytrawnym, delikatnym i eleganckim zarazem. 
Intensywne aromaty czarnego bzu, agrestu i kiwi, uzupeł- 
niają nuty melona i marakuji. Świeże i rześkie tony w smaku 
wynikają ze zrównoważonej kwasowości i przyjemnego, 
delikatnie pikantnego zakończenia. Wino idealnie kompon- 
uje się z potrawami z ryb, kurczaka, makaronami, sałatkami 
owocowymi.
This is a Slovenian Sauvignon Blanc, with a straw-yellow 
color, is a delicate and elegant wine. Intense aromas of 
elderberry, gooseberry and kiwi, complement melon and 
maracanas. Fresh and crunchy tones result from balanced 
acidity and a pleasant, delicate, spicy ending. Wine 
perfectly fits with fish, chicken, pasta, fruit salad.

LA PALMA
CHARDONNAY
Cachapoal Valley, Viña La Rosa - Chile

Półwytrawne wino o bladoróżowej barwie z regionu Veneto. 
Genialnie zbalansowany, złożony aromat dzikich kwiatów 
w połączeniu z dojrzałymi owocami jabłek i bananów, pod- 
kreśla mocny, wyrazisty smak, który jest przyjemnie świeży, 
ale jednocześnie bardzo intensywny i długotrwały.
Polecamy do tatara ze śledzia, prażonego kalafiora.
A semi dry wine with a pale pink color from the Veneto region. 
The brilliantly balanced, complex aroma of wild flowers 
combined with the ripe fruit of apples and bananas  
emphasizes a strong, distinct flavor that is pleasantly 
fresh, but at the same time very intense and long-lasting.  
Recommended for starters based on fish, seafood, sushi,
vegetable and white meat dishes.

NOVAPALMA
PINOT GRIGIO
Delle Venezie DOC, Cielo e Terra – Włochy

QUERCUS
SAUVIGNON BLANC
Primorska, Vinska Klet „Goriška Brda” - Słowenia

COLLECTION 1508
RYZLINK VLAŠSKÝ
Morawy, Zámecké Vinařství Bzenec - Czechy

wino organiczne 75 cl 80,- / 15 cl 17,- wino ekologiczne 75 cl 80,- / 15 cl 17,-

białe 75 cl 75,-

Wytrawne białe wino roztaczające aromaty przywodzące 
na myśl dojrzałe żółte melony i jabłka podbite niuansem 
ziołowym. W ustach rześkie, o wyraźnie cytrusowym smaku 
i długiej, czystej końcówce. Najlepiej podawać do dań 
 warzywnych i zup oraz do ryb i delikatnych pasztetów.
A dry white wine with aromas reminiscent of ripe yellow 
melons and apples with a herbal nuance. Fresh in the 
mouth, with a distinct citrus flavor and a long, clean tip. 
Best served with vegetable dishes and soups, as well 
as fish and delicate pates.

Wytrawne wino o słomkowym kolorze z zielonkawymi  i zło- 
tymi refleksami. Aromatyczne i ekspresyjne. W aromatach 
i smaku świeże nuty cytryn, brzoskwiń, moreli i ananasa.  
W ustach wyczuwalne nuty cytrusów, zielonego jabłka,  
agrestu i owoców tropikalnych. Pozostawia przyjemne  
orzeźwienie. Pełne, gładkie, wyraża cały charakter odmiany 
Chardonnay. Podawać do prażonego kalafiora.
A dry wine of straw-colored color with greenish and 
golden reflections. Aromatic and expressive. In flavors 
and flavors fresh notes of lemons, peaches, apricots 
and pineapple. The notes of citrus, green apple, goose-
berry and tropical fruits are noticeable in the mouth. 
Leaves a pleasant refreshment. The full, smooth, ex-
presses the whole character of the chardonnay variety. 
Serve with salmon and philo dumplings.

wino wegańskie 75 cl 75,-

WINA BIAŁE
WHITE WINES

Wytrawne wino o złotej barwie ze słomkowo-żółtymi refleksami. Przyjemny nos zdominowany przez kwiaty i słodkie przyprawy, odsła-
niający aromaty jaśminu i róży. Elegancki smak ze świeżą, owocową nutą i subtelnym, korzennym wykończeniem. 
Idealne na aperitif oraz do kuchni azjatyckiej i słodkich, pikantnych potraw.
A dry wine of golden color with straw-yellow highlights. Nice nose dominated by flowers and sweet spices, revealing the aromas of jasmine and 
rose. An elegant taste with a fresh, fruity note and a subtle, spicy finish. Perfect for an aperitif as well as for Asian cuisine and sweet, spicy dishes.

PRESTIGE GEWURZTRAMINER
AOC Alsace, Cave de Cléebourg’s - Francja

75 cl 120,-



Wino powstało w wyniku kupażu gron Malbec 60% i Syrah 
40%. Wytrawne, o intensywnej głębokiej czerwieni, nos 
ukazuje aromaty czerwonych owoców, dojrzałych malin 
z akcentami przypraw i mięty. Na podniebieniu dobrze 
zbudowane o zrównoważonej kwasowości, owocowym 
smaku z przyjemną końcówką. Sugestie kulinarne: dziczyzna, 
wołowina, mięso z grilla, dobry towarzysz do czekolady.
DOJRZEWANIE W BECZCE: 30% WINA 
PRZEZ 6 MIESIĘCY (DĄB AMERYKAŃSKI, DĄB FRANCUSKI)
The wine was formed by the purchase of Malbec 60% 
and Syrah 40%. A dry wine with intense deep red, the nose 
shows the aromas of red fruit, ripe raspberries with spices 
and mint. On the palate well-built with a balanced acidity, 
fruity taste with a pleasant tip. Culinary suggestions: 
venison, beef, grilled meat, good chocolate companion. 

LA PALMA
MERLOT
Cachapoal Valley, Viña La Rosa - Chile

Klasyczne, atrakcyjne, ciemnorubinowe Primitivo z gron  
uprawianych we włoskiej Apulii. W nosie intensywne aro- 
maty ciemnych owoców, pieprzu, cynamonu i goździków.  
W ustach delikatnie półwytrawne z wyczuwalną nutą sło- 
dyczy, harmonijne, z krągłymi taninami i dobrą strukturą. 
Idealne do czerwonych mięs, pieczeni, dziczyzny, pikantnego 
makaronu z czerwonym mięsem i serów.
Classic, attractive, dark-ruby Primitivo from grapes grown  
in the Italian Apulia. Intense aromas of dark fruit, pepper,  
cinnamon and cloves. The mouth is delicately dry with a hint 
of sweetness, harmonious, with round tannins and a good 
structure. Perfect for red meats, roasts, venison, spicy pasta 
with red meat and cheeses.

MAESTRO
PRIMITIVO
IGT Puglia, Cielo e Terra- Włochy

FANTASIA
MALBEC SYRAH
Mendoza, Valle de Uco, Bodega Mauricio Lorca - Argentyna

LONG VALLEY RANCH
CABERNET SAUVIGNON
Monterey County, Scheid Family Wines - USA

75 cl 70,- / 15 cl 15,- 75 cl 80,-

75 cl 85,-

Wytrawne wino o intensywnym, zachęcającym nosie, 
kuszącym aromatami jeżyn, leśnych jagód i dojrzałych 
śliwek doskonale zintegrowanych z nutami tostowymi, 
przypraw i kawy. Na podniebieniu świetnie zbudowane, 
pełne i miękkie, soczyste, o długim posmaku dojrzałych,
czarnych owoców. Podawać do: wołowiny duszonej  
w sosie, pieczonej polędwicy, dojrzewających serów.
WINO DOJRZEWAŁ 12 MIESIĘ W BECZKACH Z DĘBU
FRANCUSKIEGO, AMERYKAŃSKIEGO I WĘGIERSKIEGO
A dry wine with an intense, inviting nose, tempting aromas 
of blackberries, forest blueberries and ripe plums perfectly 
integrated with toasted notes, spices and coffee. On the 
palate, it is well-structured, full and soft, juicy, with a long 
aftertaste of ripe black fruit. Serve with: beef stewed in 
sauce, roasted sirloin, ripening cheeses.

Ekscytujące, wytrawne wino o intensywnej ciemnopurpu- 
rowej barwie. Roztacza wokół aromaty czarnych czereśni, 
jagód i przypraw wzbogaconych o nuty kawowe. W ustach 
miękkie, bardzo owocowe, jedwabiście taniczne, długie. 
Podawać do czerwonego mięsa, pieczonej kaczki, wieprzo- 
winy, pizzy, dojrzewających serów, smażonej ryby.
Exciting, dry wine with an intense dark purple color. It 
spreads aromas of black cherries, berries and spices 
enriched with coffee notes. Soft, very fruity, silky-tan 
and long in the mouth. Serve with red meat, roast duck, 
pork, pizza, ripened cheese, fried fish.

75 cl 75,- / 15 cl 16,-

WINA CZERWONE
RED WINES

Hiszpańskie, wytrawne wino powstałe z owoców organicznych winnic Murcji o pięknym i intensywnym kolorze czerwonej wiśni. Na jego 
 wyrazisty bukiet składają się aromaty bardzo dojrzałych czerwonych i czarnych owoców (takich jak nuty śliwki, jeżyny i maliny) z nutą 
czarnegopieprzu i delikatnym dotknięciem dębu. W ustach dojrzałe, gęste, mocne, z długim przyjemnym posmakiem. 
Polecane do mięs i warzyw kuchni śródziemnomorskiej.
WINO LEŻAKOWAŁO PRZEZ 4 MIESIĘCE W MIESZANCE DĘBU FRANCUSKIEGO, AMERYKAŃSKIEGO I WĘGIERSKIEGO.
Spanish, dry wine made from the fruit of organic Murcia vineyards with a beautiful and intense cherry red color. Its distinctive bouquet 
 consists of aromas of very ripe red and black fruits (such as notes of plum, blackberry and raspberry) with a hint of black pepper and 
a delicate touch of oak. Ripe, thick, strong in the mouth, with a long, pleasant aftertaste. Recommended for Mediterranean meats 
and vegetables.
Vivir sin Dormir oznacza po hiszpańsku „Życie bez snu”.

VIVIR SIN DORMIR ORGANIC
DOP Jumilla, Bodega Arraez - Hiszpania

75 cl 115,-




