
Zapraszamy Państwa od godziny 14:00 - 21:00 
We invite you from 2 p.m. till 9 p.m.



Wina Białe
White Wines

WINO DOMU 
HOUSE WINE 

1. PlUvIUM PrEMIUM SElEctION  
WHItE  ...............................................................75cl ............ 39 zł 
 ...............................................................................10cl .............. 7 zł
Apelacja: DO valencia, vicente Gandia, Hiszpania / Spain
Wino zbudowane z endemicznej odmiany Merseguera i międzynarodowego 
szczepu Sauvignon Blanc o złocistej barwie z wyczuwalnymi aromatami 
kwiatowymi, i dojrzałymi owocami. Wino wyjątkowo delikatne i orzeźwiające  
w smaku o wyważonej kwasowości. Na podniebieniu wino jest kompletne  
i ukazuje mnóstwo aromatów jabłek i brzoskwiń.
Wine made of endemic variety Merseguera and international Sauvignon Blanc 
with golden colour and palpable floral aromas, and ripe fruits. Wine extremely 
delicate and refreshing taste with balanced acidity. On the palate wine is 
complete and shows lots of aromas of apples and peaches.

2. tENtA cHArDONNAy ..............................75cl ............ 49 zł
Apelacja: central valley, vina Maipo - cHIlE
chardonnay o lśniąco jasno-słomkowej barwie, z intensywnymi aromatami 
owoców egzotycznych, papai, ananasa, z nutami jabłka i gruszki a na 
finiszu z nutami masła i drewna. W smaku orzeźwiające, aksamitne, dobrze 
zrównoważone.
Sugestie podawania: Idealnie komponuje się z owocami morza, delikatnymi 
rybami oraz makaronami
chardonnay of brightly-coloured straw, with intense aromas of exotic fruits, papaya, 
pineapple, apple and pear notes, and the finish with notes of butter and wood. 
The taste is refreshing, velvety, well balanced.
Suggestions for serving: Ideally combines with seafood, delicate fish and pasta

3. SEcOlO PINOt GrIGIO ...........................75cl  ........... 49 zł
Apelacja: Fossalta di Piave IGt vENEtO, casa vinicola Botter, Włochy / Italy
Wino wytrawne o ładnej, jasnosłomkowej barwie i intensywnymi aromatami 
brzoskwini, żółtych jabłek, skórek owocowych, typowymi dla tej odmiany,  
z delikatną mieszanką kwiatów. W smaku orzeźwiające, dobrze zbalansowane,  
o niskiej kwasowości, z czystym roślinno-kwiatowym zakończeniem.
Dry wine with a pretty, pale straw colour and intense aromas of peach, yellow 
apple, fruit skins, typical of this variety, with a delicate blend of flowers. The taste 
is refreshing, well-balanced, low acidity, with a pure plant-flower ending.



4. OrvIEtO clASSIcO ..................................75cl ............ 69 zł
Apelacja: D.O.c. Orvieto classico – Umbria, ruffino, Włochy / Italy
Mieszanka szczepów: 50% Grechetto 30% Procanico, 10% verdello, 10%
canailolo Bianco, która daje niezwykle lekkie i delikatne wino wytrawne 
w kolorze jasnosłomkowym i świeżych aromatach zielonego jabłka, cytrusów, 
melona, z subtelną nutą polnych kwiatów i kopru. W ustach orzeźwiające, 
kruche, dobrze zbalansowane, o przyjemnym, cytrusowo-mineralnym 
wykończeniu. Wspaniała propozycja pomiędzy chardonnay i Sauvignon Blanc.
The mixture of strains: 50% Grechetto Procanico 30%, 10% verdello, 10% 
canailolo Bianco which gives extremely light and delicate dry wine with a light 
straw colour, fresh aromas of green apple, citrus, melon, with a subtle hint of 
wild flowers and fennel. In the mouth refreshing, crisp, well-balanced, with 
a pleasant, citrus and mineral finish.
Great suggestion between chardonnay and Sauvignon Blanc.

5. rIESlING SAvE WAtEr FrUIty ............75cl ............ 89 zł
Apelacja: rheingau,  Allendorf - NIEMcy 
riesling o nowoczesnej, oryginalnej szacie graficznej na etykiecie, a pochodzący 
z liczącej niemal 250 lat winiarni o ekscytujących intensywnych aromatach 
soczystych, dojrzałych owoców egzotycznych, z wyraźnym aromatem moreli 
i brzoskwiń, a także akcentem ananasa i grejpfruta. W smaku aksamitny, 
z idealnym balansem pomiędzy kwasowością i słodyczą oraz przyjemnym, 
słodkim owocowym finiszem. 
Wino doskonałe jako aperitif, ale także jako uzupełnienie sałatek, dań jarskich 
i dojrzewających serów.
riesling with an original modern graphic design on the label and coming from 
an almost 250-year old winery with exciting intense aromas of juicy, ripe exotic 
fruits, with a distinct aroma of apricots and peaches, as well as the accent of 
pineapple and grapefruit. The taste is velvety, with the perfect balance between 
acidity and sweetness and a pleasant, sweet fruit finish.
The wine is excellent as an aperitif but also as a complement to salads, vegetarian 
dishes and ripening cheeses



Wina Czerwone
Red Wines

WINO DOMU
HOUSE WINE 

1. PlUvIUM PrEMIUM SElEctION rED  75cl ........... 39 zł 
 ...............................................................................10cl .............. 7 zł
Apelacja: DO valencia, vicente Gandia, Hiszpania / Spain
typowy dla linii win z serii Pluvium skład: pierwszy to endemiczny Bobal  
a drugi to międzynarodowy cabernet Sauvignon, który tworzy doskonale wino 
o głębokim wiśniowym kolorze. W nosie wyczuwalny kompleks dojrzałych 
aromatów owocowych wraz z delikatnym mineralnych muśnięciem. Ekspresyjny 
bukiet, zrównoważony z dobrą kwasowością i pikantnym tłem. Podniebienie 
podkreśla równowagę, pomiędzy dojrzałymi owocami a bogatymi taninami.
Next typical line wine of Pluvium series - composition: the first is endemic 
Bobal and the other is an international cabernet Sauvignon, which produces 
excellent wine with deep cherry colour. In the nose perceptible complex aromas 
of ripe fruit with a subtle touch of mineral. Expressive bouquet, balanced with 
good acidity and spicy background. The palate emphasizes the balance between 
ripe fruit and rich tannins.

2. FlAGStONE POEtry MErlOt  ............75cl  ........... 49 zł
Apelacja: Western cape, Flagstone Winery - South Africa
Bogate, rubinowe wino powstałe z Merlota (85%), Pinotage (10%) i cabernet 
Sauvignon  pokazuje wielką złożoność aromatów, będących mieszanką ciemnych 
czerwonych owoców, pudełka cygar i aromatów mięty z dobrze zbilansowaną 
nutą drewna. Słodkie, korzenne nuty dają winu wielką głębię. W smaku 
delikatne, dobrze zbalansowane z przyjemnym owocowym finiszem.
Sugestie podawania: dania z wołowiną, jagnięciną, cielęciną
 The rich, ruby wine made from Merlot (85%), Pinotage (10%) and cabernet 
Sauvignon grapes shows the great complexity of aromas, a blend of dark red 
fruits, cigar boxes and mint flavors with a well balanced wood note. Sweet, spicy 
notes give the wine a great depth. Delicate taste, well balanced with a pleasant 
fruity finish.
Suggestions for serving: beef, lamb, veal



3. GrAND DUc rOUGE 1822 MOrIN ..........75cl ............ 49 zł
Apelacja: Bourgogne, Morin Pere & Fils - FrANcJA
Mieszanka szczepów Mourvèdre, Syrah, carignan, cinsault, o głębokiej 
wiśniowej barwie, owocowych aromatach, w szczególności wiśniowych 
z delikatną nutą przypraw. W ustach stabilne, o dobrej owocowości i gładkich 
taninach z delikatnym akcentem przypraw na finiszu.
Sugestie kulinarne: Wspaniałe do potraw z grilla, wieprzowiny w sosach, kaczki, 
dzikiego ptactwa oraz wędlin i dojrzewających serów.
Blend of Mourvèdre, Syrah, carignan, cinsault grapes, with a deep cherry 
colour, fruit aromas, especially cherry with a delicate hint of spices. The mouth is 
stable, with good fruitiness and smooth tannins with a slight touch of spice on 
the finish.
culinary suggestions: Great for grilled dishes, pork in sauces, duck, wild feathers 
and cured meats and ripening cheeses.

4. cOllEGIAtA MONtEPUlcIANO  
D’ABrUZZO  ......................................................75cl  ........... 69 zł
Apelacja: D.O.c. Montepulciano d’Abruzzo, Famiglia castellani – Włochy/ Italy
Montepulciano o głębokiej rubinowa barwie z granatowymi refleksami. 
Intensywne i trwałe aromaty czerwonych owoców i śliwek. W ustach krągłe, 
miękkie z dobrze wyważoną taniną i trwałym finiszem. 
Polecane do włoskich makaronów oraz dań z drobiu, pieczonych i grillowanych 
mięs.
Montepulciano with a deep ruby colour with dark blue reflections. Intensive and 
lasting aromas of red fruits and plums. round, soft, with well balanced tannin 
and durable finish.
recommended for Italian pasta and poultry dishes, roasted and grilled meats.

5. MASSErIA PArIONE PrIMItIvO ...........75cl ............ 69 zł
Apelacja: I.G.t. Primitivo – Puglia, Famiglia castellani – Włochy/ Italy
Primitivo o głęboko atramentowo, czerwono-rubinowej barwie. Wyczuwalne 
intensywne i trwałe aromaty smoły, lukrecji i czerwonych jagód. W ustach pełne 
i przyjemnie ciepłe z mocną, dobrze zaznaczoną taniną. 
Sugestie kulinarne: Polecane do pikantnych, dobrze przyprawionych dań
Primitivo with deep ink, red-ruby colour. Intense and persistent flavors of tar, 
licorice and red berries. In the mouth full and pleasantly warm with a strong, 
well-marked tannin.
culinary suggestions: recommended for spicy, well seasoned dishes



6. cHIANtI rUFFINO  ....................................75cl  ........... 89 zł
Apelacja: D.O.c.G. chianti classico – toskania, ruffino, Włochy / Italy
chianti ruffino, powstałe w 90% z Sangiovese i 10% szczepów lokalnych. 
Jest rozpoznawane przez miłośników wina na całym świecie jako ambasador 
toskanii. Wino wytrawne, o błyszczącej, rubinowo-czerwonej sukni i złożonych 
aromatach fiołków, owoców wiśni, śliwek, truskawek oraz czerwonej papryki 
i tytoniu. Dobrze zharmonizowane i aksamitne, o pełne strukturze i gładkich 
taninach.
chianti ruffino is resulting in a 90% Sangiovese and 10% of local strains. It is 
recognized by wine lovers all over the world as an ambassador of tuscany. Dry 
wine, with a shiny, ruby-red colour and complex aromas of violets, cherries, 
plums, strawberries and red peppers and tobacco. Well harmonized and velvety, 
full of texture and smooth tannins

7. DEGANI vAlPOlIcEllA clASSIcO  ...75cl  ......... 109 zł
Apelacja: D.O.c. valipolicella classico – veneto, Degani vini, Włochy / Italy
Wina valipolicella classico produkowane są z wyselekcjonowanych gron (45% 
corvina, 35% rondinella, 20% lokalne szczepy) z najlepszych winnic veneto. 
Fermentowane i starzone wyłącznie w zbiornikach ze stali nierdzewnej  
w celu zachowania ich młodych i świeżych aromatów. valipolicella classico to 
wino wytrawne o rubinowoczerwonej barwie i aromatach czerwonej porzeczki 
oraz wiśni z delikatną nutą migdałów i lukrecji. W ustach świeże, owocowe,  
o delikatnych taninach i przyjemnym wykończeniu.
valpolicella classico wines are produced from selected grapes (45% corvina, 
35% rondinella, 20% of local strains) from the best vineyards of the veneto. 
Fermented and aged exclusively in stainless steel tanks to preserve their young 
and fresh aromas. valipolicella classico is a dry wine with a ruby red colour and 
aromas of red currants and cherries with a hint of almonds and licorice. In the 
mouth fresh, fruity, with soft tannins and a pleasant finish



Wina różowe 
Wina deserowe

Rose wines / Dessert wines 
WINO DOMU 
HOUSE WINE 

1. PlUvIUM PrEMIUM SElEctION rOSE (wytrawne) 
 ...............................................................................75cl ............ 39 zł 
 ...............................................................................10cl .............. 7 zł
Apelacja: DO valencia, vicente Gandia, Hiszpania / Spain
Duet odmian: Bobal i Grenache o pięknej, intensywnej różowej barwie, 
bogatych słodkich aromatach czerwonych owoców truskawek, płatków róży,  
z bogactwem innych kwiatowych nut. W ustach delikatne i aksamitne wspierane 
przez delikatne aromaty owoców jagód. Długi finisz.
Duet varieties: Bobal and Grenache with a beautiful, intense pink colour, rich 
aromas of sweet red strawberry fruit, rose petals, with wealth of other floral 
notes. In the mouth soft and velvety supported by delicate aromas of fruit 
berries. long finish.

2. DEUS IMIGlIKOS PAtrAS (półsłodkie) ....75cl ............ 49 zł 
 ...............................................................................10cl .............. 9 zł
Apelacja: Patras – Pelopenez, cavino, Grecja / Greece
Półsłodkie wino powstałe z endemicznego szczepu, roditis, o jasnosłomkowej 
barwie i przyjemnym bukiecie owoców cytrusowych, kwiatów pomarańczy 
oraz orzechów z nutą wanilii. W smaku zrównoważone, na tle przyjemnej 
słodyczy dobrze zarysowana kwasowość i delikatnie pikantny finisz. Wino 
wyprodukowane ze specjalnie wyselekcjonowanych winogron z plantacji na 
północnym wybrzeżu Peloponezu.
Semi-sweet wine created with endemic strain, roditis, with a pale straw colour 
and a pleasant bouquet of citrus, orange flowers, and nuts with a hint of vanilla. 
The taste is balanced, in the background of a pleasant sweetness and good 
acidity scratched lightly spicy finish. Wine produced from specially selected 
grapes from plantations on the northern coast of the Peloponnese.

3. DEUS IMIGlIKOS NEMEA (półsłodkie) ....75cl  ........... 49 zł 
 ...............................................................................10cl .............. 9 zł
Apelacja: Nemea – Peloponez, cavino, Grecja / Greece
100% endemiczne Agiorgitiko tworzy wino półsłodkie o głębokiej, rubinowej 
barwie, zachwyca aromatem czerwonych owoców, lawendy, masła i whisky.  
W smaku lekkie, z aksamitnymi taninami.
100% Agiorgitiko endemic creates a semi-sweet wine with a deep ruby colour, 
delights with aromas of red fruit, lavender, butter and whiskey.  
The taste is light, with velvety tannins.



Wina musujące  
/ Szampany
Sparkling wines  
/ Champagnes

1. cOMtE DE NEUFcHAtEl BrUt .  .........20cl  ........... 19 zł
Apelacja: vin Mousseux De Qualité, Blanc De Blancs – Francja / France
Delikatne, lekkie, wytrawne białe wino o aromatach owoców cytrusowych  
i jabłka. Delikatna kwasowość.
Polecane jako aperitif oraz do białych mięs, ryb, owoców morza i deserów.
Delicate, light, dry white wine with aromas of citrus and apples.  
Serve as aperitif and with white meats, fish and desserts.

2. cHArlES DE BEAUcOUr DEMI SEc ...75cl  ........... 39 zł
Apelacja: loire valley, compagnie Francaise des Grands vins, Francja / France
100% półsłodki Muscat o złotej barwie, aromatach aromatycznych cytrusów 
i jabłek, z nutą miodu i truskawek. Smak delikatny i aksamitny z przyjemnym, 
słodkim finiszem oraz długotrwałym musowaniu drobnymi bąbelkami.
100% semi-sweet Muscat with a golden colour, aromas of aromatic citrus and 
apples, with notes of honey and strawberries. Delicate flavor and velvety with 
a pleasant, sweet finish and long-lasting effervescence tiny bubles.

3. cHArlES DE BEAUcOUr BrUt ..  .........75cl  ........... 39 zł
Apelacja: loire valley, compagnie Francaise des Grands vins, Francja / France
100% Muscat o jasnosłomkowej barwie z bladymi refleksami, bogatym aromacie 
cytrusów i jabłek z nutą soczystych truskawek. W smaku delikatne i aksamitne  
z przyjemnym, owocowym finiszem oraz z długotrwałym musowaniem 
drobnymi bąbelkami w tle.
100% Muscat of the pale straw colour with pale hues, rich aroma of citrus 
and apples with a hint of juicy strawberries. The taste is soft and velvety with 
a pleasant, fruity finish and long-lasting effervescence tiny bubbles in the 
background.



4. PrOSEccO DA lUcA   ...............................75cl ............ 69 zł
Apelacja: D.O.c. Prosecco, Accolade Wines – WŁOcHy/ Italy
Musujące Prosecco o jasno-słomkowej barwie z zielonymi refleksami 
i przyjemnymi drobnymi bąbelkami. W nosie wyczuwalne czerwone jabłka 
wraz z ciekawym aromatem sorbetu cytrynowego, z lekko pikantną nutą nasion 
kopru. Wino w smaku orzeźwiające ze zbalansowaną kwasowością, z wyraźnymi 
nutami jabłka, gruszki i soczystej cytryny. czysty i wyraźny finisz.
Sugestie kulinarne: Aperitif, owoce morza, sałatki, delikatne ryby, świeże sery. 
Sparkling Prosecco with light straw colour with green reflections and pleasant 
fine bubbles. The red apple with a pleasant aroma of lemon sorbet, with slightly 
spicy fennel seeds. refreshing wine with balanced acidity, with clear notes of 
apples, pears and juicy lemon. clean and clear finish.
culinary suggestions: Aperitif, seafood, salads, delicate fish, fresh cheeses.

5. DIDIEr cHOPIN BrUt  .............................75cl  ......... 149 zł 
Didier chopin Brut charakteryzuje się pięknym złotym kolorem, aromatami 
dojrzałych białych owoców oraz pełnym smakiem z nutami konfiturowymi. to 
złoty medalista konkursów Gilbert et Gaillard 2014 oraz Sakura 2015.
characteristic features of Didier chopin Brut are  unique golden colour, aroma 
of white fruit and the flavour of confiture. It is a gold medalist of both Gilbert et 
Gaillard 2014 and Sakura 2016 competitions.


