wina domu I house wines

Restaurant & lounge

ARNAUD DE VILLENUEVE Blanc
I.G.P Vin de Pays des Cotes Catalanes - Francja

Ugni Blanc, Colombard

Wino wytrawne | dry wine
Nos z aromatem egzotycznych owoców, z wyraźnym ananasem. W smaku
rześkie, dobrze wyważone.
Nose with the aroma of exotic fruits, with a distinct pineapple. The taste is crisp,
well-balanced.

15cl

14 zł

ARNAUD DE VILLENUEVE Rouge
I.G.P Vin de Pays des Cotes Catalanes - Francja

Merlot

Wino wytrawne | dry wine
Intensywna, ciemnoczerwona barwa. Bardzo przyjemne owocowe aromaty.
Intense, dark red color. Very pleasant fruity aromas.

15cl

14 zł
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wino musujace sparkling wine

wina czerwone I red wines

prosecco brut

primitivo la casada

D.O.C. Treviso - Włochy

I.G.T. Salento - Włochy

Glera

Primitivo

Wino musujące, wytrawne | Sparkling, dry wine

Wino wytrawne | dry wine

Świetne musujące wino z eleganckim kwiatowym bukietem i wyśmienitymi
„bąbelkami”. Znakomita równowaga między kwasowością, a łagodnością.

Intensywny, aromatyczny bukiet z paletą owoców typu wiśnia czy śliwka
podanych w formie konfitury. W smaku przyjemne, ułożone, aksamitne.

Great sparkling wine with an elegant floral bouquet and delicious „bubbles”.
A great balance between acidity and gentleness.

An intense, aromatic bouquet with a palette of cherry or plum fruit served in
the form of jam. The taste is pleasant, arranged and velvety.

75cl

110 zł

75cl

I

wina białe white wines

95 zł

kipu malbec
Mendoza - Argentyna

nativa sauvignon blanc
Central Valley - Chile

85% Sauvignon Blanc, 15% blend
Wino Wytrawne | dry wine
Nos świeży, wyrazisty z owocami cytrusowymi takimi jak grapefruit czy
mandarynka. W smaku dobrze zbudowane z nutą słodkości i trawy.
The nose is fresh, expressive with citrus fruits such as grapefruit or mandarin.
The taste is well structured with a hint of sweetness and grass.

75cl

80 zł

15cl

Malbec
Wino wytrawne | dry wine
Intensywne, korzenne, słodkie aromaty z nutami czerwonych owoców
oraz kwiatów typu fiołek. W ustach delikatne, aksamitne, świeże, dobrze
zbalansowane. Wino z winnic z regionu Lujan de Cuyo, gdzie stosuje się
uprawy ekologiczne.
Intense, spicy, sweet aromas with notes of red fruit and violet flowers. Delicate, velvety, fresh, well-balanced in the mouth.Wine from vineyards located in
Lujan de Cuyo, where organic farming is used.

75cl

17 zł

90 zł

neblina reserva chardonnay
Central Valley - Chile

95% Chardonnay, 5% Blend
Wino Wytrawne | dry wine
Intensywna jasnożółta barwa. Wino eleganckie, skoncentrowane z aromatem owoców cytrusowych, gruszki i ananasa.
Intense light yellow color. Elegant wine, concentrated with the aromas of citrus
fruit, pear and pineapple.

75cl

90 zł

lo tengo torrontes
Mendoza - Argentyna

Torrontes

nativa cabernet sauvignon
Central Valley - Chile

85% Cabernet Sauvignon, 15% blend
Wino Wytrawne | dry wine
Bardzo intensywne aromaty czarnych i czerwonych owoców
z typową śliwką i maliną oraz lekkim tchnieniem wanilii i karmelu. Przyjemnie zaznaczone taniny. Zakończenie długie, świeże i twałe.
Very intense aromas of black and red fruit with typical plum and raspberry
and a slight hint of vanilla and caramel. Pleasantly marked tannins. The ending is long, fresh and persistent.

75cl

80 zł

15cl

17 zł

Wino wytrawne | dry wine
Przyjemne owocowo - kwiatowe aromaty jabłka, cytryny, róży i jaśminu.
Dobrze zbalansowana kwasowość. Krągłe i świeże zakończenie.
Pleasant fruity and floral aromas of apple, lemon, rose and jasmine. Well-balanced acidity. Round and fresh ending.
NAGRODY - 86 pkt-Wine&Spirits, 85 pkt-Wine Spectator, 84 pkt-Wine
Enthusiast.

75cl

110

zł

pinot grigio casa lunardi
I.G.T. Delle Venezie - Włochy

Pinot Grigio
Wino wytrawne | dry wine
Aromaty owoców tropikalnych takich jak mango, kiwi z kuszącymi nutami
kwiatów akacji i pomarańczy. Umiarkowana kwasowość.
Aromas of tropical fruits such as mango, kiwi with tempting notes of acacia
flowers and orange. Balanced acidity.

75cl

95 zł

reserva da familia
Vinho Regional Lisboa - Portugalia

45% Castelao, 35% Tinta Roriz, 20% Alicante Bouschet
Wino wytrawne | dry wine
Dojrzewało 4 miesiące we francuskiej dębowej beczce. Nos z aromatem
leśnych owoców i przypraw z delikatnym niuansem czekolady. Dobrze
zbudowane, delikatnymi taninami. Pozostawia bardzo aksamitny posmak.
It matured for 4 months in a French oak barrel. Nose with the aroma of forest
fruit and spices with a delicate hint of chocolate. Well structured with delicate
tannins. It leaves a very velvety aftertaste.

75cl

110 zł

