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K AR TA WIN





SZAMPAN I WINA MUSUJĄCE / CHAMPAGNE & SPARKLING WINES

Moët & Chandon Brut Impérial  �����������������������������������������������������������������
 Francja, Champagne AOC  białe, wytrawne   

To delikatna kompozycja z aromatem suszonych owoców i dojrzałych zbóż.
Delicate composition with aroma of dried fruits and ripe cereal, perfectly with blue cheese.

 Polecamy do owoców morza i jako aperitif

 750 ml 290 zł 

Prosecco Villa Delle Camelie Extra Dry  �����������������������������������������
 Włochy, DOC  białe, półwytrawne   

Jasny, słomkowy kolor z eleganckimi bąbelkami. Bukiet pełen aromatów miodu, kwiatów 
oraz jabłek. W smaku delikatne, odpowiednio zbalansowane.
Bright straw colour with fine bubbles. A bouquet full of aromas of honey, flowers and apples.  
The taste is delicate and well-balanced.

 Polecamy do deserów i jako aperitif

 750 ml 65 zł 

Imperial Regent Brut  ���������������������������������������������������������������������������������������������
 Francja, Vin Mousseux  białe, wytrawne   

Eteryczny bukiet z nutami jabłek i cytrusów. Delikatna kwasowość, długie wykończenie. 
Etherial bouquet with notes of apple and citruses. Delicate acidity and long finish. Perfect as aperitif 
and to white meats, fishes, the seafood and desserts.

 Polecamy jako aperitif

 750 ml 55 zł 

Prosecco Sant Anna Extra Dry  ������������������������������������������������������������������
 Włochy, DOC Prosecco  białe, wytrawne   

Jasny, słomkowy kolor. Aromaty akacji brzoskwiń i kwiatów gruszy. Łagodne i przyjemne  
w smaku. Orzeźwiające i delikatne, z nutą owocową  i przyjemną soczystością.  
Bright straw color. The aromas of acacia, peach and pear blossoms. Soft and pleasant taste. 
Refreshing and delicate, with a hint of fruit and a nice juiciness. 

 Polecamy jako aperitif

 200 ml 20 zł 



Zenzen Riesling Bezalkoholowy  ��������������������������������������������������������������
 Niemcy  białe, wytrawne   

Wino wyprodukowane z wyselekcjonowanych winogron szczepu Riesling. Obfituje  
w aromaty zielonego jabłka, brzoskwini i cytrusów. Jest wyjątkowo świeże i pełne życia na 
podniebieniu, mimo że zawiera tylko 0,5% alkoholu.
Wine of pale yellow, very pure color. Rich and fresh, floral aromas of green apples, peaches and citrus. 
Fresh and full of life on the palate.

 Polecamy do sushi i ryb

 100 ml 12 zł

 750 ml 60 zł 

WINO RÓŻOWE / ROSE WINE

Ampakama Syrah Sweet Rose  ��������������������������������������������������������������������
 Argentyna  różowe, słodkie   

Słodkie wino z winogron Syrah. Delikatne aromaty wiśni, malin i nuty kwiatowe. ustach  
jest wyważone i trwałe.
Sweet wine from grapes Syrah. Delicate aromas reminiscent of cherries, raspberries and floral notes. 
In the mouth is balanced and lasting refreshing taste. Ideal for desserts, dried fruit, cheese, and fresh 
and light snacks.

 Polecamy do deserów

 100 ml 12 zł

 750 ml 65 zł 

Primavera Bianco ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
 Włochy  białe, półsłodkie   

Półsłodkie, białe wino, zmysłowo gładkie i eleganckie w smaku, z nutą fiołków  
i żółtych kwiatów.
Semi-sweet white wine. Sensually smooth and elegant in taste, with hints of violets  
and yellow flowers.

 Polecamy do deserów owocowych

 100 ml 11 zł

 750 ml 60 zł 

Kressmann Sélection Chardonnay  ��������������������������������������������������������
 Francja, Vin de France  białe, wytrawne   

Piękny, błyszczący, żółty kolor. Wyraźnie wyczuwalne aromaty kwiatów oraz świeżych 
cytrusów. Na podniebieniu dobrze wyważone mocne z miłym długim finiszem. W smaku  
jest bardzo harmonijne.
This Chardonnay boast a lovely, brilliant yellow colour. The nose is fresh with aromas of citrus and 
with blossom. The palate is well-balanced, nervy with nice long flavours. The all-round impression  
is very harmonious.

 Polecamy do białego mięsa i kurczaka

 100 ml 12 zł

 750 ml 70 zł 

WINA BIAŁE / WHITE WINES



Alianca Vinho Verde  ������������������������������������������������������������������������������������������������
 Portugalia  białe, półwytrawne   

W ustach wino pozostawia orzeźwiającą cytrusową kwasowość z delikatnym  
słodkim zakończeniem.
Straw-lemon color. Aromas of tropical fruits. In the mouth refreshing, citrusy acidity with  
a delicate sweet ending.

 Polecamy do sushi i ryb

 100 ml 12 zł

 750 ml 70 zł 

Cacadu Ridge Semillon Sauvignon Blanc  �������������������������������������
 Australia  białe, wytrawne   

W winie wyczuwa się nuty kwiatów, pomarańczy i melona. W smaku jest bogate w niuanse 
owoców cytrusowych, melona i gruszki. 
This wine reveals scents of flowers, oranges and melons on the nose. Its taste is rich in the nuances 
of citrus fruits, melon and pear. 

 Polecamy do warzyw, grzybów i białego mięsa

 100 ml 13 zł

 750 ml 90 zł 

Canepa Clasicco Sauvignon Blanc  ���������������������������������������������������������
 Chile  białe, wytrawne   

Wino przepełnione owocowym aromatem o jasnożółtej barwie. Świeże, delikatne, o przyjemnej 
kwasowości, z nutami jabłka, ananasa i brzoskwini. 
Citrus fruit aromas perfume this pale yellow wine. Fresh and light, the pleasing acidity of this 
Sauvignon Blanc helps the apple, pineapple and peach dashed finish. 

 Polecamy do sushi i r yb

 100 ml 12 zł

 750 ml 70 zł 

Riesling Domaine Sainte Marguerite  ������������������������������������������������
 Francja, AC Alsace  białe, wytrawne   

Wino ma piękny złoty kolor z zielonkawymi refleksami, a jego aromaty tworzą mieszankę 
wyraźnie wyczuwalnych owoców cytrusowych: limonki i grejpfruta z nutą eukaliptusa. 
The wine has beautiful, golden colour with greenish reflections and its aromas create the mixture of 
clearly noticeable citrus fruit: lime and grapefruit with the note of eucalyptus. 

 Polecamy do ryb i kurczaka

 100 ml 13 zł

 750 ml 120 zł 



WINA CZERWONE / RED WINES

Primavera Rosso  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
 Włochy  czerwone, półsłodkie   

Półsłodkie, czerwone wino, przyjemnie gładkie na podniebieniu i eleganckie w smaku, z nutą 
czerwonych róż i czerwonych jagód.
Semi-sweet red wine. Pleasantly smooth on the palate and elegant in flavor, with a hint of red roses 
and red berries.

 Polecamy do deserów

 100 ml 11 zł

 750 ml 60 zł 

Marchesi del Salento Primitivo  ����������������������������������������������������������������
 Włochy, IGT  czerwone, wytrawne   

To wyśmienite włoskie wino ma wyjątkowa intensywną barwę. Jest dobrze zbalansowane, 
a w jego smaku i aromacie można wyczuć delikatne nuty przypraw i świeżej żurawiny.
This delicious Italian wine has a remarkably intense color. It is well balanced and its taste and aroma 
include delicate notes of spices and fresh cranberry.

 Polecamy do czerwonego mięsa i dziczyzny

 100 ml 12 zł

 750 ml 75 zł 

Canepa Classico Merlot  ��������������������������������������������������������������������������������������
 Chile  czerwone, wytrawne   

Mocno owocowe i zarazem gładkie wino. Aromaty ciemnych owoców z nutą kakao i odrobiny 
pieprzu. Delikatne na podniebieniu, okrągłe i subtelne taniny.
A fruity and smooth-tanned Merlot, it has dark fruit aromas laced with cocoa and a touch of pepper.

 Polecamy do wieprzowiny, kaczki i gęsi

 100 ml 12 zł

 750 ml 75 zł 

Cacadu Cabernet Sauvignon Shiraz  �����������������������������������������������������
 Chile, Colchagua  czerwone, wytrawne   

Wino o głębokiej fioletowej barwie i aromacie owoców leśnych, czarnej porzeczki z nutą 
malin oraz śliwek. Na podniebieniu pozostawia subtelny smak świeżych ziół.
A wine with a deep violet color and an aroma of forest fruits, black currant, and a  
note of raspberries and plums. It leaves a subtle taste of fresh herbs on the palette.

 Polecamy do czerwonego mięsa i wołowiny

 100 ml 13 zł

 750 ml 90 zł 

Viña Pomal Centenario Crianza  ����������������������������������������������������������������
 Hiszpania, DO Rioja  czerwone, wytrawne   

Głęboki wiśniowy kolor z fioletowymi refleksami. Bogaty, aromatyczny bukiet ciemnych 
owoców i lukrecji z nutą wanilii oraz palonej kawy. Miękkie, zrównoważone i świeże na 
podniebieniu z dobrą strukturą i łagodnymi taninami. 
A deep, cherry color with violet reflections. A rich and aromatic bouquet of dark fruits and licorice, 
with a note of vanilla and roasted coffee. Soft, balanced, and fresh on the palette, with a good 
structure and delicate tannins.

 Polecamy do wołowiny i dziczyzny

 750 ml 110 zł 





D o s k o n a l e  d o p a s o w a n e  w i n a  d o s t a r c z a

A l e j a  J ó z e f a  P i ł s u d s k i e g o  2 5
1 5 - 4 4 4  B i a ł y s t o k


