
 CHAMPAGNES & SPARKLING WINES (WINA MUSUJĄCE) 

 
Szampan  jest zwykle zbudowany z trzech różnych odmian winogron: Pinot Noir nadający ton i 

charakter, Pinot Meunier nutę owocową i Chardonnay odpowiedzialny za długowieczność i finezję. 

Styl każdego Szampana jest odmienny i uzależniony od kupażu dwóch czerwonych szczepów 

(Pinot Noir i Meunier) i jednego białego (Chardonnay). 

Champagne is normally made from three grape varietes: Pinot Noir for body, Pinot Meunier for 

fruitiness and Chardonnay for longevity and finesse. The blend which will depend on the individual 

Champagne house style, is normally 2/3 red grapes (Pinot Noir and Meunier) and 1/3 white 

(Chardonnay). 

 

 

NV Bouché Cuvée Saphir        750ml  – 220zł

  

AOC Champagne, France | Francja  Szczep | Grape: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier 
Ten wyjątkowy Cuvée Prestige jest zbudowany z wyselekcjonowanych gron pochodzących z najstarszych 

winorośli (60 lat) domu Szampana Bouché. Winogrona są poddawane fermentacji i winifikacji w małych kadziach 

nastepnie gotowy Szampan przez 6 kolejnych lat w ciemnych piwnicach dojrzewa w butelce. 

Doskonały balans i tostowe nuty s poprzedzają suszone owoce na nosie. Jeden z najlepszych Domów Szampana z 

wieloletnią tradycją. 

This unique Cuvée Prestige is built from selected grapes dating from the oldest vine (60 years) of the Champagne 

Bouché house. Grapes are subjected to fermentation and vinification in small vats and then ready Champagne for 6 

years matures in a bottle in the dark cellars Excellent balance and toasted notes are followed by dried fruit on the nose. 

One of the best Champagne Houses with many years of tradition. 

 

Crémant d'Alsace          750 ml – 120 zł 

AOC Alsace, France | Francja  Szczep | Grape: Chardonnay, Pinot Auxerrois    
Wino musujące powstające w Alzacji. Robi się je metodą tradycyjną, co znaczy, że poddawane jest 

drugiej fermentacji w butelce. Jest to ta sama metoda, którą stosuje się podczas produkcji szampana. 

Winnica Leon Baur to historia sięgająca 1731 roku. Obecnie wina tworzone z pasją, z winogron 

zbieranych ręcznie i specjalnie wyselkcjonowanych. Crémant jest lekki, wyważony i wytrawny. Nuty 

kremowe i tostowe z lekką kwasowością. 

Sparkling wine produced in Alsace. They are made by traditional methods, which means that they are 

subjected to a second fermentation in a bottle. This is the same method that is used in the production of 

champagne. Leon Baur vineyard is a history dating back to 1731. Today, wines are created with passion, 

grapes harvested by hand and specially selected. Crémant is light, well balanced and dry. Creamy notes 

and toast with light accidity. 

 

 

Prosecco Conegliano Superiore Millesimato       750 ml  – 89 zł 

DOCG Prosecco, Italy | Włochy Szczep | Grape: Glera                                                                                                                                            
 

Prosecco wysokiej klasy, rocznikowe. Powstało na 20 urodziny znanej włoskiej marki Astoria, 

sponsora wyścigu kolarskiego Giro d'Italia i partnera wielu międzynarodowych wydarzeń. 

Delikatny i długi finisz poprzedzają orzeźwiające aromaty cytrusów i miodu. 

High quality Prosecco, vintage. It was created on the 20th birthday of the famous Italian brand Astoria, 

sponsor of the Giro d'Italia cycling race and part of many international events. The delicate and long 

finish followed by the refreshing aromas of citrus and honey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

WINA BIAŁE / WHITE WINES 

 
 

 
Sauvignon Blanc Bornos                                       150 ml – 15 zł 

DO Rueda, Spain | Hiszpania  Szczep | Grape: Sauvignon Blanc           750 ml – 75 zł 
Intensywny aromat agrestu, limonki i cytrusów. Lekkie i wyważone. 
Bardzo dobry producent. Klasyczne Sauvignon Blanc. 
Intense aroma of gooseberry, lime and citrus. Light and balanced. 
Very good producer. Classic Sauvignon Blanc. 

 

 

 

Riesling  ,,Incline,, Selbach Oster       150 ml  –  15 zł 

QW Mosel, Germany | Niemcy Szczep | Grape: Riesling     750 ml  –  75 zł  
 

Przepyszny i delikatny Riesling pochodzący z serca środkowej Mozeli łączy w sobie doskonałą 

mineralność z orzeźwiającymi akcentami cytrusów i dojrzałego jabłka.  

Delicate and gentle Riesling from the heart of the Moselle combines perfect 

Mineral with refreshing citrus accents and mature apple. 

 

 

Airén Herradura - Semi Sweet        150 ml  –  15 zł 

Albacete, Spain | Hiszpania Szczep | Grape: Airén     750 ml  –  75 zł 
Delikatnie słodkie, z aromatami ananasa i dojrzałych cytrusów. 

Slightly sweet, with aromas of pineapple and ripe citrus. 

 

  
Chardonnay Hacienda Cellars                          750 ml – 95 zł 

AVA Sonoma Valley – California, USA   Szczep | Grape: Chardonnay 

Wino jasne, cytrusowe, morela i nuta miodu. Żółta śliwka, owoce tropikalne 
poprzedzone aromatami przypraw. Akcent wanili i dębu. 
Clear wine, citrus, apricot and honey note. Yellow plum, tropical fruits preceded 
by flavors of spices. Accent of vanilla and oak. 
 

 
Pinot Gris Leon Baur            750 ml – 120 

zł 

AOC Alsace, France | Francja  Szczep | Grape: Pinot Gris 
Leon Baur to jeden z najlepszych producentów w Alzacji. Tworzy wina wysokiej jakości. 
Pinot Gris świetnie odnajduje się w wyrazistych potrawach, szczególnie w kuchni azjatyckiej. 
Kwiatowy bukiet, aromaty białych owoców z ciekawym zakończeniem. 
Leon Baur is one of the best producers in Alsace. Creates high quality wines. Pinot Gris is well-known for 
its exquisite cuisine, especially in Asian cuisine. Floral bouquet, aromas of white fruit with an interesting finish. 
 

 
Sancerre blanc Paul Thomas            750 ml – 135 zł 

AOC Bordeaux, France | Francja Szczep | Grape: Sauvignon blanc 
Sancerre to klasyk. Kwasowość z łączącą mineralnością i akcentami 



cytrusowo - ziołowymi na nosie. Doskonale zbalansowane. Świetny producent. 

Sancerre is a classic. Acidity with the combination of mineral, and citrus-herbal accents 

on the nose. Perfectly balanced. Excellent wine producer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WINA CZERWONE / RED WINES 

 

 

Cabernet Sauvignon  Arpetos          150 ml – 15 zł  

Albacete, Spain | Hiszpania  Szczep | Grape: Cabernet Sauvignon             750 ml – 75 zł 
 

Aromaty dojrzałych czerwonych owoców i wanilii. Na podniebieniu aktywne i intensywne. 

Ripe red fruit and vanilla aromas.In palate is wide and powerful. 

 

 

Barbera d'Asti Cascina Saria          150 ml – 15 zł 

DOCG Piemont-Neive, Italy | Włochy  Szczep | Grape: Barbera       750 ml – 75 zł 
Owoce leśne, wiśnie i delikatne nuty kwiatowe. Lekkie i aksamitne w ustach. 

Forest fruit, cherries and delicate floral notes. Light and velvety in the mouth. 

 

 

Beaujolais Villages Bel  Avenir           150 ml – 15 zł 

AOC Beaujolais-Villages, Burgundy,  France |  France  Szczep | Grape: Gamay   750 ml –  75 zł 
Wino bardzo lekkie i delikatne o intensywnie fioletowo-wiśniowej barwie z 
aktywnymi aromatami porzeczek i jagód.   
Wine very light and delicate with an intense violet-cherry color with 

active aromas of currants and blueberries. 

 
  

Château Cheval Noir Saint-Émilion          750 ml – 120 zł 
AOC Saint-Émilion Bordeaux, France | Francja  Szczep | Grape: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot 
Piękny głęboki, czerwony kolor przeplatany niezwykłym bukietem czerwonych owoców i aromatów wanilii. 

Wyczuwalne aromaty dębowe i aktywne taniny pokazują idealny charakter specyfikę regionu Bordeaux. 

Cheval Noir to jedna z najtarszych i najbardziej prestiżowych marek. 

Beautiful deep red color intertwined with an unusual bouquet of red fruits and vanilla 

flavors. Sensible oak aromas and active tannins show the ideal character of the Bordeaux region. 

Cheval Noir is one of the oldest and most prestigious brands. 

 

 

 

Aria di Caiarossa            750 ml – 135 zł 

IGT Tuscany, Italy | Włochy  Szczep: Syrah, Alicante, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot 
Surowość i godna podziwu równowaga są cechami charakterystycznymi Aria di Caiarossa, mieszanka czterech 

szlachetnych szczepów, które odzwierciedlają filozofię winnicy. To wino wyróżnia się pikantnym balsamem, 



aksamitną teksturą i gęstymi, drobnoziarnistymi taninami. Wszystkie grona są zbierane ręcznie, sortowane i 

winifikowane przez najlepszych fachowców. Wino leżakuje 14 miesięcy w beczkach z francuskiego 

dębu następnie 6 miesięcy w cementowych kadziach. Aria di Caiarosa jest młodszą siostrą Pergolaia. 

Crispness and admirable balance are the hallmarks of Aria di Caiarossa, a blend of four noble varieties that mirrors 

the estate philosophy. This wine is notable for its spicy balsam, velvety texture, and dense, fine-grained tannins. All 

grapes are hand harvested, sorted and vetted by the best specialists. The wine is aged 14 months in French oak barrels 

then 6 months in cement vats. Aria di Caiarosa is the younger sister of Pergolaia. 

 

 

 

 

 

Zinfandel Edmeades          750 ml – 140 zł 

AVA Mendocino, USA  Szczep | Grape: Zinfandel 
Genialne wino od winnicy Edmeades, oddaje w 100 % charakter szczepu Zinfandel oraz hrabstwa Mendocino. 

Czerwone wino wytrawne bardzo wysokiej jakości o przyjemnym bukiecie z aromatami konfitury z jeżyn, kompotu wiśniowego, 

ciemnej czekolady, czerwonej lukrecji oraz wyraźną nutą opalanego drewna cedrowego. W ustach pełne, eleganckie z długim 

soczystym finiszem, taniny miękkie i jedwabiste. 

Brilliant wine from the Edmeades vineyard, captures 100% of the Zinfandel and Mendocino counties.  Red wine of very high quality 

with pleasant bouquet with aromas of blackberry jam, cherry compote, dark chocolate, red licorice and a clear note of fired cedar 

wood. In the mouth full, elegant with long juicy finish, tannins soft and silky. 


