




MENU DNIA
RECOMMENDED



PRZYSTAWKI / STARTERS

Krewetki tygrysie / chili / czosnek / oliwa / cytryna /  
pietruszka/ grzanka 1 | 2 ......................................................................... 39
Tiger prawns/chili / garlic / oil / lemon/ parsley/ toast

Kurze wątróbki / cebula / jabłko / tymianek / grzanka.......................24
Chicken liver/onion / apple / thyme / toast

Tatar wołowy / cebula/ ogórek kiszony/ żółtko /  
masło / pieczywo ¹ | 3 | 10 ...........................................................................37
Beef tartare / onion / pickled cucumber / yolk / butter / bread 

Deska serów i wędlin/ marynaty/ pieczywo 1 | 6 | 7 ................................ 46
Cheese board and cold meats / pickles / bread

ZUPY / SOUPS

Mazurska zupa rybna/snadacz/okoń/pomidory 4 | 9  ........................... 15
Masurian fish soup / zander / perch / tomatoes

Rosół drobiowy / makaron / marchew / pietruszka 1 | 9 | 7 .....................11
Chicken broth / pasta / carrot/ parsley

Francuska cebulowa / wino / grzanka/ ser pleśniowy 1 ...................... 14
French onion soup / wine / toast / blue cheese 

Krem z pomidorów / bazylia / parmezan 7 ........................................... 12
Tomato cream soup /basil / parmesan

SAŁATY / SALADS

Sałatka z zielonych warzyw/sałata lodowa/awokado/ 
kiwi/ogórek/winegret/prażone pestki dyni/grzanki 1 | 7 ...................... 25
Green vegetable salad / lettuce / avocado / kiwi / cucumber / vinaigrette /  
roasted pumpkin seeds / croutons

Sałatka z szarpaną wieprzowiną/sałata/ogórek/ 
pomidory koktajlowe/ciecierzyca/sos malinowy/grzanki 1 | 7 .............28
Pulled pork salad / lettuce / cucumber / cherry tomatoes /  
chickpeas / raspberry sauce / croutons

Cezar / sałata / pierś z kurczaka/ parmezan /  
grzanki / sos z anchois 1 | 7 | 10 | 4 ............................................................. 26
Caesar / lettuce / chicken breast / parmesan / toast / anchois sauce

Grecka / pomidor / ogórek świeży / papryka /  
cebula czerwona/ oliwki / ser feta / winegret 7 ....................................23
Greek / tomato/ fresh cucumber / pepper / red onion / olives/ feta cheese / vinaigrette



DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSE

Tradycyjny kotlet schabowy / puree ziemniaczane /  
bukiet surówek lub kapusta zasmażana 1 | ³..........................................35
Traditional pork chop / mashed potato / mix salad or fried cabbage

Pierś z kurczaka / szynka parmeńska / camembert /  
frytki z batatów / blanszowany szpinak 7 .............................................37
Chicken breast / parma ham/camembert / sweet potato fries / blanched spinach

Stek wołowy / rostbef / ziemniaki opiekane /  
sałata sezonowa 10 ................................................................................. 49
Beef steak / roastbeef / baked potatoes / seasonal salad

Konfitowane udo kacze/ sos wiśniowy /  
puree ziemniaczane / buraki 7 ............................................................. 39
Duck leg / cherry sauce / mashed potato / beetrot

Pstrąg pieczony w całości / masło ziołowe /  
ziemniaki opiekane / fasolka szparagowa  
– ZAPYTAJ KELNERA O DOSTĘPNOŚĆ 1 | 4 | 7 ........................................................42
Troud roasted / herbal butter / backed potatoes / green beans  
- ASK THE WAITER FOR AVAILABILITY!

Grillowany stek z łososia jurajskiego /  
dip z musztardy francuskiej / ziemniaki opiekane /  
sałata sezonowa  4 | 10 ..............................................................................42
Grilled salmon steak / dip with french mustard / baked potatoes/seasonal lettuce 

Sandacz mazurski / ziemniaki z wody /  
bukiet surówek 1 | 4 | 10 .............................................................................44
Masurian zander / boiled potatoes/seasonal salad 

DANIA MĄCZNE / FLOUR DISHES

Pierogi: ruskie, z mięsem, z jagodami 1 | 3 | 7 ..........................................24
Duplings: with potatoes and cottage cheese, with meat,with berries

Spaghetti carbonara / boczek wędzony / jajko /  
parmezan / czosnek / pietruszka ¹ | 3 | 6 | 7 ...............................................27
Spaghetti carbonara/smoked bacon / egg /parmesan / garlic / parsley

Naleśniki / szpinak / ser feta 1 | 3 | 7 ......................................................... 21
Pancakes / spinach / feta cheese 



MENU DLA DZIECI / KIDS MENU

Chrust kurczakowy z frytkami i surówką  
z marchewką baby w miodzie1 | 3 | 7 .........................................................24
Chicken nuggets with french fries and baby carrot with honey

Spaghetti z bajki „Zakochany Kundel” /  
klopsiki / sos pomidorowy 1 | 3 | 6 | 7 | 10 ..................................................... 21
Spaghetti from a cartoon „in love with a mongrel” / meatballs / tomato sauce 

Naleśniki z: nutellą, twarogiem lub owocami 1 | 3 | 7 ..............................19
Pancakes with: nutella,cottage cheese or fruit

PIZZA / 30 CM
Margheritta/ sos pomidorowy / mozarella /  
świeża bazylia 1  | 7 ...................................................................................19
Margeritta / tomato sauce / mozzarella / fresh basil

Capricioza / sos pomidorowy / mozarella /  
szynka cotto / pieczarki, czarne oliwki / karczochy 1 | 7 | 6  ...................27
Capricioza / tomato sauce /mozzarella / cotto ham / mushrooms /  
black olives/ artichokes 

Salame/ sos pomidorowy / mozzarella/ salami milano 1 | 7 | 6  .............25
Salame / tomato sauce / mozzarella / salami milano

Piccante / sos pomidorowy / mozarella /  
salami spinate / papryczka peperoni 1 | 7 | 6 ...........................................25
Piccante / tomato sauce / mozzarella / salami spinate / peperoni pepper 

Prosciutto crudo / sos pomidorowy / mozarella /  
szynka parmeńska / rukola / parmezan /  
pomidorki cherry 1 | 7 ............................................................................. 29
Prosciutto crudo / tomato sauce / mozzarella / parma ham / arugula /  
parmesan / cherry tomatoes

Hawaiano / sos pomidorowy / mozzarella /  
szynka cotto / ananas 1 | 7 | 6  ....................................................................25
Hawaiano / tomato sauce / mozzarella / cotto ham / pineapple 



DODATKI / SIDE DISHES
Frytki ....................................................................................................... 8
French fries

Frytki z batatów / dip jogurtowy z serem pleśniowym 7 ......................11
Sweet potato fries / yoghurt dip with mold cheese 

Bukiet surówek 10  ..................................................................................10
Mix salad

Blanszowany szpinak ............................................................................. 9
Blanched spinach

Ziemniaki z wody z koprem ................................................................... 8
Boiled potatoes with dill

Puree ziemniaczane 7 ............................................................................. 8
Mashed potato 

Pieczywo 1 | 7 | 6 | 11  ..................................................................................... 3
Bread

DESERY / DESSERTS
Przekładaniec jogurtowy / owoce / beza 1 | ³ | 7 ...................................... 15
Yogurt snack / fruit / merinque 

Szarlotka na ciepło / lody   1 | ³ | 7 ............................................................. 15
Warm apple pie / ice cream 

Lody waniliowe / gorące maliny ³ | 7 ...................................................... 15
Vanilla ice cream / hot rasberries 

Sezonowe owoce zapiekane pod kruszonką  
z cukrem trzcinowym 1 | 3 | 7 ...............................................................................15
Seasonal fruit, baked under a cake crumble with cane sugar

WEGAN I WEGE / VEGAN AND VEGETARIAN

Lato na patelni (biały ser, ogórek, pomidor,  
cebula, szczypior, żółty ser podane na omlecie z oregano ) 1 | 3 | 7 ............. 26
Summer in the pan: (white cheese, cucumber, tomato, onion, chives,  
cheese, given on the omelette with oregano)

Kotlety z kaszy jaglanej z tofu i orzechami włoskimi / sos z nerkowców  
i pora / puree ziemniaczane / sałata / sos winegret 8 | 7 ............................... 32
Millet cutlets with tofu and walnuts / cashew nut sauce with leek /  
mashed potatoes / lettuce / vinaigrette sauce

Makaron razowy ze wstążkami z cukinii i marchwii/oliwa  
z suszonych pomidorów, chilli i czosnku/słonecznik prażony 1 ................19
Whole-grain pasta with zucchini and carrot ribbons /dried tomato, chilli and garlic oil / 
roasted sunflower seeds

Budyń z kaszy jaglanej/mleko migdałowe  
lub kokosowe/owoce sezonowe ............................................................ 15
Millet pudding / almond or coconut milk / seasonal fruit 



NAPOJE BEZALKOHOLOWE  
ALCOHOL FREE DRINKS

Świeżo wyciskany sok z pomarańczy 0,25 l ............................................ 12
Freshly squeezed orange juice 

Coca-Cola, Coca-Cola zero, Coca-Cola lime 0,25 l ........................ 7

Fanta 0,25 l ........................................................................................ 7

Sprite 0,25 l ....................................................................................... 7

Kinley Tonic Water, Virgin Mojito, Bitter Lemon, Ginger Ale 0,25 l ......................... 7

Kropla Beskidu Naturalna woda mineralna niegazowana 0,33 l ................... 7
Water still

Kropla Délice Naturalna woda mineralna gazowana 0,33 l .......................... 7
Sparkling water 

Fuze Tea Cytrynowa z trawą cytrynową, brzoskwiniowa z hibiskusem 0,25 l............ 7
Lemon with lemongrass, Peach with hibiscus

Sok Cappy  
(pomarańcza, jabłko, porzeczka, multiwitamina, grejpfrut, pomidor) 0,25 l .................6
Juice Cappy (orange, apple, currant, multivitamin, grapefruit, tomato)

Burn - napój energetyzujący 0,33 l ............................................... 12
Energy drink

KAWA / COFFEE

Kawa czarna ............................................................................................ 9
Black coffee

Kawa z mlekiem .....................................................................................10
Coffee with milk

Espresso .................................................................................................. 9
Cappuccino ............................................................................................ 12
Caffe Latte .............................................................................................. 13

HERBATA / TEA
Sir Williams
Ceylon Gold ..............................................................................................6 
English Breakfast ....................................................................................6 
Owocowa ..................................................................................................6 
Fruit tea

Zielona ......................................................................................................6 
Green tea

Earl Grey ...................................................................................................6 
Miętowa ....................................................................................................6 
Mint tea



NAPOJE ALKOHOLOWE 
ALCOHOL DRINKS

PIWA BECZKOWE | DRAFT BEER
Tyskie Gronie 0,3 l ......... 8 0,5 l ............10

PIWA BUTELKOWE | BOTTLED BEER

Pilsy i Lagery | Pils&Lager

Pilsner Urquell 0,5 l .............................................................. 15

Kozel Leżak 0,5 l ....................................................................11

Lech Premium 0,5 l ...............................................................11

Piwa smakowe | Flavored Beer

Redd’s Bianco 0,4 l ................................................................11

Lech Shandy 0,5 l ...................................................................11

Specjalności | Specialities

Książęce Złote Pszeniczne 0,5 l ............................................ 12

Książęce Czerwony Lager 0,5 l ............................................ 12

Książęce IPA 0,5 l .................................................................. 13

Książęce Porter Bałtycki 0,5 l .............................................. 13

Captain Jack 0,5 l ....................................................................... 13

BEZALKOHOLOWE | ALCOHOL FREE
Lech Free 0,3 l .......................................................................10

Lech Free z Limonką i Miętą 0,3l ........................................10

PIWA REGIONALNE | CRAFT BEER
Kormoran Jasny Niefiltrowany 0,5 l ....................................................... 14

Kormoran Ciemny 0,5l............................................................................ 14



ALKOHOLE |ALCOHOLS
WERMUTY I APERITIFY | VERMOUTH AND APERITIFS

Cinzano Bianco 100 ml .............................................................................10
Cinzano 1757 Rosso 100 ml ....................................................................... 12
Cinzano Extra Dry 100 ml ........................................................................10
Aperol 100 ml ............................................................................................10

WÓDKI CZYSTE | VODKA

Żubrówka Biała 40 ml ............................................................................... 6

Żubrówka Czarna 40 ml ............................................................................ 9

Bols Platinum 40 ml ...................................................................................7

Soplica Szlachetna 40 ml ...........................................................................7

Palace Polska Wódka z Ziemniaka 40 ml ................................................. 8

WÓDKI SMAKOWE | FLAVORED VODKAS

Żubrówka Bison Grass 40 ml .................................................................... 8

Soplica Wiśniowa /cherry/ 40 ml ...................................................................7

Soplica Malinowa /rasberry/40 ml .................................................................7

Soplica Pigwowa /quince/ 40 ml ....................................................................7

Soplica Orzech Morelowa /apricot/ 40 ml .....................................................7

Soplica Orzech Włoski /walnut/ 40 ml ..........................................................7

Soplica Mirabelkowa /mirabelle/ 40 ml ..........................................................7

WHISKEY

Grant’s Triple Wood 40 ml ....................................................................... 12

Tullamore D.E.W 40 ml ............................................................................ 13

Jack Daniels 40 ml ....................................................................................16

Glenfiddich 12 40 ml .................................................................................23

Glenfiddich 15 40 ml .................................................................................35

Glenfiddich 18 40 ml ................................................................................. 41



TEQUILA

Sierra Silver 40 ml .................................................................................... 12

Sierra Gold  40 ml ..................................................................................... 12

BRANDY

Torres Brandy Reserva 10 YO 40 ml ........................................................ 14

Metaxa 7*  40 ml ....................................................................................... 17

Metaxa 5* 40 ml ........................................................................................ 13

RUM

Old Pascas Blanco 40 ml ........................................................................... 9

Havana Club  40 ml....................................................................................11

Captain Morgan Black 40 ml ....................................................................11

GIN

Finsbury Gin 40 ml .................................................................................... 9

Hendrick’s  40 ml ......................................................................................22

LIKIERY | LIQUEURS

Malibu 40 ml ............................................................................................. 12

Jagermeister  40 ml ................................................................................... 12

Cointreau 40 ml ........................................................................................ 13

Passoa  40 ml ............................................................................................. 12

Campari 40 ml .......................................................................................... 13

KONIAK | COGNAC

Remy Martin V.S.O.P. 40 ml .....................................................................23



DRINKI | DRINKS
Mojito (sok z limonki, mięta, cukier trzcinowy, rum, woda gazowana) ............................22 
Lime juice, mint, cane sugar, rum, sparkling water

Pina Colada (ananas, mleko, syrop kokosowy, rum, malibu) 7 ................................... 21
Pineapple, coconut syrup, milk, rum, malibu

Aperol Spritz (prosecco, aperol, pomarańcza, woda gazowana) ................................. 21 
Prosecco, aperol, orange, sparkling water

Long Island Iced Tea (wódka, gin, tequila, rum, Cointreau, sok z cytryny, pepsi) .........23 
Vodka, gin, tequila, rum, Cointreau, lemon juice, pepsi)

Margherita (tequila, sok z limonki, Cointreau) .................................................... 18 
Tequila, lime juice, cointreau

Margherita Smakowa (tequila, sok z limonki, Cointreau, owoce) ........................... 21 
Flavour margheritta (tequila, lime juice, Cointreau, fruits

Whiskey Sour (cukier brązowy, sok z cytryny, whiskey) .........................................22 
Cane sugar, lemon juice, whisky

Negroni (cinzano rosso, gin, Campari, pomarańcza, woda gazowana)  ...........................24 
Cinzano rosso, gin, campari, orange, sparkling water

Sex on the beach (likier brzoskwiniowy, sok pomarańczowy, sok żurawinowy, wódka)  ......... 23
Sex on the beach: peach likier, orange juice, cranberry juice, vodka)

WINA | VINES
SZAMPANY I WINA MUSUJĄCE | CHAMPAGNES AND SPARKLING WINES

Prosecco Extra Dry
DOC Prosecco / Veneto / Włochy
Półwytrawne wino musujące, z orzeźwiającymi aromatami cytrusów, jabłek 
i kwiatów. Na podniebieniu delikatne i miękkie z łagodną kwasowością.

Prosecco Belstar
Prosecco Spumante DOC / Veneto / Włochy
Wytrawne spumante od jednego z najbardziej znanych producentów w re-
gionie. Aromaty owoców (melon, gruszka) i kwiatów. W ustach eleganckie, 
lekkie, owocowe z delikatnym kwiatowym posmakiem.

Didier Marquis De Bel Aires
AOC Champagne / Szampania / Francja
Dobrze rozwinięty nos pokazuje aromaty dojrzałych owoców z nutami 
tostów i akcentem drożdżówki, podczas gdy delikatne bąbelki tańczą 
między podniebieniem i językiem dając świeżość i giętkość. Usta mięsiste 
z wyraźnym posmakiem owocowym. Długi, elegancki finisz.

NAGŁÓWEK

STOPKA 1 / 15

MONTELVINI
Od ponad 130 lat rodzina Serena wytwarza wina w pobliżu Asolo,
jednego z najbardziej prestiżowych siedlisk w Prosecco. W roku 1968
Armando Serena założył firmę Montelvini inicjując produkcję wina w
małym regionie Montello (dziś strefa DOCG), od którego pochodzi nazwa
firmy. Montelvini to firma tradycyjna pod względem metod produkcji i
nowoczesna jeśli chodzi o model zarządzania, stale nadążająca za
duchem czasu, a Armando ma wsparcie swego syna Antonio - dyrektora
ds. sprzedaży i córki Sarah - szefowej marketingu.

MONTELVINI PROSECCO DOC EXTRA DRY | 29.90 zł
DOC Prosecco / Veneto / Włochy

Półwytrawne wino musujące, z orzeźwiającymi aromatami cytrusów,
jabłek i kwiatów. Na podniebieniu delikatne i miękkie z łagodną
kwasowością.

NAGŁÓWEK

STOPKA 2 / 15

BISOL
Bisol to rodzinna fima od pięciuset lat wytwarzająca wina w regionie
Valdobbiadene. Obecnie to jeden z największych, ale i najbardziej
renomowanych producentów prosecco. Od zakończenia II wojny
światowej firma, pod wodzą Claudio Bisola, stała się pionierem we
wdrażaniu najnowszych i najlepszych technologii. To oraz fakt, że przez
wieki działalności rodzina Bisol stała się właścicielem najlepszych
parceli, pozwala jej utrzymywać niezmienną, najwyższą jakość win. Jak
mówi obecny prezes Antonio Bisol: "mój ojciec Desiderio był szczególnie
wrażliwy na jakość produktów i zawsze starał się kupić najlepsze działki,
najdroższe i najbardziej strome, dlatego najtrudniejsze w uprawie, ale za
to ich usytuowanie i nachylenie jest wymarzone dla dobrego dojrzewania
winogron".

PROSECCO DOC BELSTAR SPUMANTE | 32.90 zł
Prosecco Spumante DOC / Veneto / Włochy

Wytrawne spumante od jednego z najbardziej znanych producentów w
regionie. Aromaty owoców (melon, gruszka) i kwiatów. W ustach
eleganckie, lekkie, owocowe z delikatnym kwiatowym posmakiem.

NAGŁÓWEK

STOPKA 3 / 15

DOM SZAMPANA

DIDIER MARQUIS DE BEL AIRES | 92.90 zł
AOC Champagne / Szampania / Francja

Dobrze rozwinięty nos pokazuje aromaty dojrzałych owoców z nutami
tostów i akcentem drożdżówki, podczas gdy delikatne bąbelki tańczą
między podniebieniem i językiem dając świeżość i giętkość. Usta mięsiste
z wyraźnym posmakiem owocowym. Długi, elegancki finisz.
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WINA BIAŁE | WHITE WINES

Sauvignon Blanc Estate Selection
Curico / Curicó Valley / Chile
Wytrawne wino o delikatnym jasno słomkowym kolorze, z zielonymi 
refleksami. W nosie aromaty cytrusowe, głównie grejpfrut i cytryna, 
z wyraźnym akcentem ziół, trawy i bukszpanu. W ustach świeże, łagodne, 
dobrze zrównoważone. 90 punktów w Wine Advocate Roberta Parkera.

NAGŁÓWEK

STOPKA 4 / 15

ARESTI
Aresti to rodzinna winnica, która założył w roku 1951 Vicente Aresti
wraz ze swoim teściem Alfredo Lopezem. Jako miejsce planowanego
przedsięwzięcia wybrali dolinę Curicó, region obiecujący ale wówczas
praktycznie nieznany. Po latach wytężonej pracy, Aresti jest jednym z
wiodących producentów w Chile, zachowując nadal rodzinny charakter
przedsięwzięcia. Z ponad 400 hektarów winnic część uprawiana jest w
systemie bio, co w Chile nadal jest rzadkością. O jakości win może
świadczyć fakt, że w roku 2010 dwa najtańsze, podstawowe wina Aresti -
Chardonnay Estate Selection oraz Sauvignon Blanc Estate Selection
otrzymały 90 punktów w ocenie Roberta Parkera.

SAUVIGNON BLANC ESTATE SELECTION | 18.90 zł
Curico / Curicó Valley / Chile

Wytrawne wino o delikatnym jasno słomkowym kolorze, z zielonymi
refleksami. W nosie aromaty cytrusowe, głównie grejpfrut i cytryna, z
wyraźnym akcentem ziół, trawy i bukszpanu. W ustach świeże, łagodne,
dobrze zrównoważone. 90 punktów w Wine Advocate Roberta Parkera.

70 14

Marques de Plata Macabeo
DOP Utiel-Requena / Murcja / Hiszpania
Delikatnie wytrawne wino w kolorze bladego złota. Aromaty owoców 
tropikalnych i cytrusów. Lekkie, świeże, z dobrze zrównoważoną 
kwasowością.

NAGŁÓWEK

STOPKA 5 / 15

COVINAS
Region winiarski Utiel-Requena, znajduje się w prowincji Walenca na
południ owym wschodzie Hiszpanii. Łagodny śródziemnomorski klimat
sprawia, że winorośl uprawia się tu od niemal trzech tysięcy lat.
Siedliska położone na wysokościach od 600 do 900, na ubogich
kamienistych glebach o dobrym drenażu sprzyjają powstawaniu
czerwonych win o mocnej budowie, głównie z odmian: tempranillo, bobal
i monastrell. Wśród win białych dominuje rześkie, pachnące macabeo.
Covinas to spółdzielnia zrzeszająca plantatorów winogron, która
rozpoczęła działalność w roku 1965. Dobre planowanie i ambitne
inwestycje pozwalają uzyskiwać wina o wysokiej jakości utrzymując
jednocześnie rozsądne ceny. Nowoczesny sprzęt wspomaga tu tradycyjne
metody produkcji z wykorzystaniem lokalnych odmian winogron. Dobre
połaczenie nowoczesności z tradycją.

MARQUES DE PLATA MACABEO | 15.90 zł
DOP Utiel-Requena / Murcja / Hiszpania

Delikatnie wytrawne wino w kolorze bladego złota. Aromaty owoców
tropikalnych i cytrusów. Lekkie, świeże, z dobrze zrównoważoną
kwasowością.

60 12

Riff Pinot Grigio
Pinot Grigio delle Venezie IGT / Veneto / Włochy
Wino o jasnożółtej barwie, z intensywnymi aromatami owoców i kwiatów. 
Na podniebieniu orzeźwiające, sprężyste, z mocnym owocowym 
posmakiem.

NAGŁÓWEK

STOPKA 7 / 15

ALOIS LAGEDER
Rodzinna firma z ogromnymi tradycjami sięgającymi początków XIX
wieku. Podwaliny pod jej dzisiejszą pozycję położył obecny właściciel
Alois Lageder. Firma jest pierwszym producentem wina z południowego
Tyrolu, który zdobył światowe uznanie. Przykład Lagedera sprawił, że
jego śladem poszli także inni producenci, a nawet duże spółdzielnie, tak
więc w dużej mierze dzięki Lagederowi wina z Alto Adige zdobyły
szerokie uznanie. Następnym krokiem było zainicjowanie produkcji win
najwyższej jakości z pojedynczych parceli, co było wówczas nowością.
Obecnie Lageder posiada około 140 hektarów winnic, w większości
prowadzonych w systemie biodynamicznym, w najlepszych siedliskach
Górnej Adygi. Niektóre z tych winnic, jak choćby Krafuss czy
Löwengang, mają dziś status prawdziwych Grand Crus. Nic więc
dziwnego, że wina od Lagedera znajdziemy w kartach najlepszych
restauracji na całym świecie.

ALOIS LAGEDER RIFF PINOT GRIGIO | 29.90 zł
Pinot Grigio delle Venezie IGT / Veneto / Włochy

Wino o jasnożółtej barwie, z intensywnymi aromatami owoców i kwiatów.
Na podniebieniu orzeźwiające, sprężyste, z mocnym owocowym
posmakiem.

90

Ellenzer Goldbauchen Riesling Kabinett 
Prädikatswein / Mozela / Niemcy
Łagodny, lekki, półsłodki riesling z dobrego siedliska w dolinie Saary, 
z charakterystycznymi aromatami jabłek i pigwy. W ustach delikatna 
słodycz, dobrze zrównoważona kwasowością.

NAGŁÓWEK

STOPKA 6 / 15

MOSELLAND
Firma Moselland powstała w roku 1968 w Bernkastel nad Mozelą, w
wyniku fuzji kilku lokalnych spółdzielni winiarskich. W ten sposób
powstała największa grupa winiarska w Nadrenii-Palatynacie, jeden z
największych producentów rieslinga na świecie. Winogrona dostarcza im
ponad tysiąc zrzeszonych w kooperatywie plantatorów, zaś o jakość win
dba zespół winemakerów nadzorujących cały proces od winnicy aż do
butelkowania. Wina z Moselland zyskały przez lata ogólnokrajową i
międzynarodową renomę, a Moselland opinię innowacyjnej firmy łączącej
wiedzę z pasją.

ELLENZER GOLDBAUMCHEN RIESLING KABINETT | 23.90
zł
Prädikatswein / Mozela / Niemcy

Łagodny, lekki, półsłodki riesling z dobrego siedliska w dolinie Saary, z
charakterystycznymi aromatami jabłek i pigwy. W ustach delikatna
słodycz, dobrze zrównoważona kwasowością.70

Hunky Dory Sauvignon Blanc
Marlborough / Marlborough / Nowa Zelandia
Wytrawne wino o mocnym owocowym bukiecie z dominującymi nutami 
cytrusów, agrestu i ziół. W ustach sprężyste, rześkie z wyraźnym akcentem 
mineralnym.

NAGŁÓWEK

STOPKA 8 / 15

HUIA
Przez wiele lat winiarstwo w Nowej Zelandii rozwijało się w oparciu o
wielkie firmy. Do tej pory dziesięć koncernów kontroluje 80% produkcji
wina. Dało to producentom duże możliwości inwestycji w najlepszy
sprzęt i technologię. To właśnie stworzyło jakościowe podstawy
nowozelandzkich win. Niemniej od kilkunastu lat do głosu dochodzą
niezależni winiarze, którzy powoli przejmują produkcję win najwyższej
jakości. Stawiają oni nie tylko na jakość ale także, co równie ważne na
indywidualność win. Przykładem takiego działania jest Hunky Dory,
przedsięwzięcie Claire i Mike'a Allenów, znanych winiarzy z
Marlborough na Wyspie Południowej. Allenowie chcieli stworzyć wina
bezpretensjonalne, wyraziste, ukazujące najlepsze cechy swoich odmian,
swobodnie towarzyszące biesiadom i beztroskim spotkaniom. Sadząc po
popularności marki Hunky Dory, także w Polsce, to zamierzenie, bez
wątpienia udało się zrealizować.

HUNKY DORY SAUVIGNON BLANC | 39.90 zł
Marlborough / Marlborough / Nowa Zelandia

Wytrawne wino o mocnym owocowym bukiecie z dominującymi nutami
cytrusów, agrestu i ziół. W ustach sprężyste, rześkie z wyraźnym
akcentem mineralnym.
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WINA CZERWONR | RED WINES

Cabernet Sauvignon Estate Selection
Curico / Curicó Valley / Chile
Intensywny, głęboki, czerwony kolor. W nosie ekspresyjne aromaty śliwek 
i wiśni, zrównoważone delikatną nutą wanilii. W ustach wino pełne, bogate, 
z dobrze zintegrowanymi taninami, długie i eleganckie.

NAGŁÓWEK

STOPKA 9 / 15

ARESTI
Aresti to rodzinna winnica, która założył w roku 1951 Vicente Aresti
wraz ze swoim teściem Alfredo Lopezem. Jako miejsce planowanego
przedsięwzięcia wybrali dolinę Curicó, region obiecujący ale wówczas
praktycznie nieznany. Po latach wytężonej pracy, Aresti jest jednym z
wiodących producentów w Chile, zachowując nadal rodzinny charakter
przedsięwzięcia. Z ponad 400 hektarów winnic część uprawiana jest w
systemie bio, co w Chile nadal jest rzadkością. O jakości win może
świadczyć fakt, że w roku 2010 dwa najtańsze, podstawowe wina Aresti -
Chardonnay Estate Selection oraz Sauvignon Blanc Estate Selection
otrzymały 90 punktów w ocenie Roberta Parkera.

CABERNET SAUVIGNON ESTATE SELECTION | 18.90 zł
Curico / Curicó Valley / Chile

Intensywny, głęboki, czerwony kolor. W nosie ekspresyjne aromaty
śliwek i wiśni, zrównoważone delikatną nutą wanilii. W ustach wino
pełne, bogate, z dobrze zintegrowanymi taninami, długie i eleganckie.70 14

Marques De Plata Bobal Tempranill
DOP Utiel-Requena / Murcja / Hiszpania
Ciemny, czerwony kolor z refleksami purpury. W nosie mocne aromaty 
czerwonych owoców – wiśnie, porzeczki, śliwki z nutami lukrecji. W ustach 
intensywnie owocowe, łagodne, dobrze zrównoważone z przyjemnym 
finiszem.

NAGŁÓWEK

STOPKA 10 / 15

COVINAS
Region winiarski Utiel-Requena, znajduje się w prowincji Walenca na
południ owym wschodzie Hiszpanii. Łagodny śródziemnomorski klimat
sprawia, że winorośl uprawia się tu od niemal trzech tysięcy lat.
Siedliska położone na wysokościach od 600 do 900, na ubogich
kamienistych glebach o dobrym drenażu sprzyjają powstawaniu
czerwonych win o mocnej budowie, głównie z odmian: tempranillo, bobal
i monastrell. Wśród win białych dominuje rześkie, pachnące macabeo.
Covinas to spółdzielnia zrzeszająca plantatorów winogron, która
rozpoczęła działalność w roku 1965. Dobre planowanie i ambitne
inwestycje pozwalają uzyskiwać wina o wysokiej jakości utrzymując
jednocześnie rozsądne ceny. Nowoczesny sprzęt wspomaga tu tradycyjne
metody produkcji z wykorzystaniem lokalnych odmian winogron. Dobre
połaczenie nowoczesności z tradycją.

MARQUES DE PLATA BOBAL TEMPRANILLO | 15.90 zł
DOP Utiel-Requena / Murcja / Hiszpania

Ciemny, czerwony kolor z refleksami purpury. W nosie mocne aromaty
czerwonych owoców – wiśnie, porzeczki, śliwki z nutami lukrecji. W
ustach intensywnie owocowe, łagodne, dobrze zrównoważone z
przyjemnym finiszem.

60 12

Long Barn Zinfandel
Kalifornia / Stany Zjednoczone Ameryki
Starzony w amerykańskim i francuskim dębie, klasyczny, kalifornijski 
zinfandel, z aromatami leśnych owoców (jeżyna, malina), z nutą jasnych 
rodzynek i akcentem wanilii. W ustach pełne ciała, łagodne, soczyste 
z posmakiem żurawiny, owoców granatu i nutą majeranku. Złożony, długi 
finisz.

NAGŁÓWEK

STOPKA 12 / 15

FIOR DI SOLE
Winnica Ca'Momi powstała w roku 2006 w dolinie Napa w Kalifornii
dzięki pasji trójki Włochów: Valentiny Guolo-Migotto, Dario de Conti i
Stefano Migotto. Zafascynowani włoską kulturą kuchni i wina, zapragnęli
odtworzyć w Kaliforni, przynajmniej część zapamiętanego z dzieciństwa
świata. Jak mówi główny winemaker Stefano: "We Włoszech wino jest na
każdym stole przez 365 dni w roku, zawsze w towarzystwie przyjaciół i
dobrej kuchni". Głównym celem założycieli Ca'Momi stało się
wytwarzanie win najwyższej jakości, jednocześnie autentycznych i
bezpretensjonalnych. Z tej samej inspiracji powstała również Ca'Momi
Osteria i Ca'Momi Enoteca. Wszystkie trzy przedsięwzięcia odniosły
sukces, zaś wina z Ca'Momi zdobywają międzynarodowe rynki i
konsumentów na całym świecie.

LONG BARN ZINFANDEL | 29.90 zł
Kalifornia / Stany Zjednoczone Ameryki

Starzony w amerykańskim i francuskim dębie, klasyczny, kalifornijski
zinfandel, z aromatami leśnych owoców (jeżyna, malina), z nutą jasnych
rodzynek i akcentem wanilii. W ustach pełne ciała, łagodne, soczyste z
posmakiem żurawiny, owoców granatu i nutą majeranku. Złożony, długi
finisz.
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Lucarelli Primitivo Pugalia IGT
IGP Puglia / Apulia / Włochy
Głęboki rubinowy kolor z fioletowymi refleksami. Intensywny aromat 
owoców z dominującymi nutami śliwek i wiśni, podkreślony akcentem 
ziół (rozmaryn) i przypraw. Delikatny niuans wanilii. Wino pełne, miękkie, 
zmysłowe.

NAGŁÓWEK

STOPKA 11 / 15

TERRE DI SAVA (LUCCARELLI)
Winnica Terre di Sava powstała w roku 2008. Głównym założeniem była
produkcja najlepszych win z tradycyjnych szczepów Apulii, przy
wykorzystaniu tradycji i historycznego dziedzictwa oraz specyficznych
warunków środowiska i mikroklimatu. W czasach, kiedy produkcja wina
zdominowana jest przez wielkie, przemysłowe wytwórnie, powrót do
tradycji i przywracanie winom ich autentyczności i indywidualności ma
głęboki sens.

LUCCARELLI PRIMITIVO PUGLIA IGT | 24.99 zł
IGP Puglia / Apulia / Włochy

Głęboki rubinowy kolor z fioletowymi refleksami. Intensywny aromat
owoców z dominującymi nutami śliwek i wiśni, podkreślony akcentem
ziół (rozmaryn) i przypraw. Delikatny niuans wanilii. Wino pełne,
miękkie, zmysłowe.70

Hunky Dory Pinot Noir
Marlborough / Marlborough / Nowa Zelandia
Wytrawne wino o intensywnie purpurowej barwie, z wyrazistym aromatem 
wiśni, truskawek i czarnych jagód i fiołków, wzbogaconym nutą dymu 
i przypraw. W ustach owocowe, zrównoważone, z niuansami wanilii 
i łagodnymi taninami. Długie i eleganckie.

NAGŁÓWEK

STOPKA 13 / 15

HUIA
Przez wiele lat winiarstwo w Nowej Zelandii rozwijało się w oparciu o
wielkie firmy. Do tej pory dziesięć koncernów kontroluje 80% produkcji
wina. Dało to producentom duże możliwości inwestycji w najlepszy
sprzęt i technologię. To właśnie stworzyło jakościowe podstawy
nowozelandzkich win. Niemniej od kilkunastu lat do głosu dochodzą
niezależni winiarze, którzy powoli przejmują produkcję win najwyższej
jakości. Stawiają oni nie tylko na jakość ale także, co równie ważne na
indywidualność win. Przykładem takiego działania jest Hunky Dory,
przedsięwzięcie Claire i Mike'a Allenów, znanych winiarzy z
Marlborough na Wyspie Południowej. Allenowie chcieli stworzyć wina
bezpretensjonalne, wyraziste, ukazujące najlepsze cechy swoich odmian,
swobodnie towarzyszące biesiadom i beztroskim spotkaniom. Sadząc po
popularności marki Hunky Dory, także w Polsce, to zamierzenie, bez
wątpienia udało się zrealizować.

HUNKY DORY PINOT NOIR | 57.90 zł
Marlborough / Marlborough / Nowa Zelandia

Wytrawne wino o intensywnie purpurowej barwie, z wyrazistym
aromatem wiśni, truskawek i czarnych jagód i fiołków, wzbogaconym
nutą dymu i przypraw. W ustach owocowe, zrównoważone, z niuansami
wanilii i łagodnymi taninami. Długie i eleganckie.
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WINA RÓŻOWE| ROSE WINES

WINA SŁODKIE | SWEET WINES

Casa De La Vega Rosado Tempranillo
DO La Mancha / La Mancha / Hiszpania
Proste, orzeźwiające rosé o charakterystycznych aromatach truskawek, 
poziomek i malin. W ustach sprężyste, owocowe, przyjazne, doskonałe 
w gorące dni do lekkiej kuchni lub jako aperitif.

Porto Passadouro Tawny Reserva
DO Porto / Douro / Portugalia
Porto tawny to kupaż win z wielu odmian i z wielu roczników. Jest to wino 
o charakterystycznej ceglasto czerwonej barwie z aromatami czerwonych 
owoców i delikatną nutą orzechową. Na podniebieniu świeżość, równowaga 
i bardzo gładkie taniny, które zdają się głównymi elementami tego wina.

NAGŁÓWEK

STOPKA 14 / 15

BODEGAS MUNOZ
La Mancha, największy winiarski region świata, liczący ponad 300
tysięcy hektarów winnic, jeszcze do niedawna dostarczał na hiszpański
rynek krajowy morze przeciętnych win, o których nie warto było
wspominać. Jednak od kilkunastu lat, dzięki poważnym inwestycjom i
nowej generacji winiarzy, jakość win systematycznie się poprawia. Nie są
to na razie wina wielkie, ale w kategorii: niezłe wina na co dzień, o
przyjaznych cenach, wywalczyły sobie znaczącą pozycję. Założona w
roku 1940 przez Blaz Munoz de la Rosa firma Vinedos i Bodegas Munoz,
początkowo była niewielką rodzinna posiadłością. Dziś jest dużym
producentem wina, kontrolującym ponad 300 hektarów upraw,
wyposażonym w nowoczesną aparaturę, zatrudniającym
wykwalifikowanych winemakerów. Firmą zarządza obecnie
przedstawiciel trzeciej generacji rodziny, Benvenido Munoz Pollo, który
ukończył studia enologiczne i zostal uznany przez Consejo Regulador de
la Denominación de Origen La Mancha za jednego z najlepszych winiarzy
regionu i uhonorowany tytułem Maestro del Vino.

CASA DE LA VEGA ROSADO TEMPRANILLO | 17.90 zł
DO La Mancha / La Mancha / Hiszpania

Proste, orzeźwiające rosé o charakterystycznych aromatach truskawek,
poziomek i malin. W ustach sprężyste, owocowe, przyjazne, doskonałe w
gorące dni do lekkiej kuchni lub jako aperitif.

NAGŁÓWEK

STOPKA 15 / 15

QUINTA DO PASSADOURO
Douro to winiarski region w Portugalii, w którym powstają największe i
najważniejsze wina portugalskie. Jest to zarazem najstarszy na świecie,
oficjalnie wyznaczony region winiarski. Douro to oczywiście porto, z
którego produkcji region słynie od stuleci. W ostatnich jednak latach to
właśnie Douro stało się stolicą portugalskich czerwonych win
wytrawnych. Quinta do Passadouro to wyjątkowa winnica leżąca w Cima
Corgo w dolinie Douro. Od lat znana była z doskonałego porto, jednak
kiedy w 1991 roku kupił ją belgijski biznesmen Dieter Bohrmann,
postanowił wytwarzać wysokiej klasy wino wytrawne. Przez dwanaście
lat współpracował z legendą Douro, Dirkiem Niepoortem, któremu
dostarczał winogron do produkcji najbardziej renomowanych win, m.in.
słynnej Redomy. Od roku 2003 wytwarza wina samodzielnie. Dzięki
bardzo znanemu winemakerowi Jorge Borgesowi, już pierwszy rocznik
Quinta do Passadouro wzbudził entuzjazm krytyków.

PORTO PASSADOURO TAWNY RESERVA 20% | 44.90 zł
DO Porto / Douro / Portugalia

Porto tawny to kupaż win z wielu odmian i z wielu roczników. Jest to
wino o charakterystycznej ceglasto czerwonej barwie z aromatami
czerwonych owoców i delikatną nutą orzechową. Na podniebieniu
świeżość, równowaga i bardzo gładkie taniny, które zdają się głównymi
elementami tego wina.

60 12

110 22

1 Gluten

2 Skorupiaki / Crustacea

3 Jaja / Eggs

4Ryby / Fishes

5 Orzeszki ziemne / Peanut

6 Soja / Soya

7 Mleko / Milk

8 Orzechy / Nuts

9 Seler / Celery

10 Gorczyca / Mustard

11 Nasiona sezamu / Sesame

12 Mięczaki / Mollusc 
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