Wina białe
Tariquet Classic, 2015, Domaine du Tariquet,
Cotes du Gascogne, Francja..15/69 pln
delikatne, rześkie i dynamiczne wino ze szczepów Colombard, Sauvignon
Blanc oraz Ugni Blanc, przejrzyste w smaku dobrze komponuje się
z balsamicznymi sosami oraz polskim śledziem

Chardonnay-Viognier, 2015, Laurent Miquel,
Langwedocja, Francja…..18/75 pln
pochodzące z południa Francji Chardonnay - pełne, treściwe i eleganckie,
wyraża słoneczny i śródziemnomorski charakter langwedockich winnic,
idealne do owoców morza i czosnku podsmażanych na maśle

Pinot Grigio, Villa Canlungo 2015,
IGT Wenecja Julijska, Włochy…..79 pln

Sauvignon Blanc, 2015, Rivelore, Marlborough,
Nowa Zelandia…….115 pln
czysty, agrestowy i trawiasty aromat bardzo typowy dla sauvignon blanc
tworzy znakomite połączenia z kozim serem i burakami

Chablis, Domaine Jean Goulley & Fils,
Burgundia, Francja……..169 pln
klasyka w wydaniu francuskim, mineralne chardonnay w najlepszej
odsłonie, idealna równowaga pomiędzy owocowym charakterem,
a kamienną powściągliwością

Sancerre La Moussiere, Domaine Alphonse Mellot,
Loara, Francja…….240
sauvignon blanc o bardzo gęstym charakterze świeżych i zielonych nut o
raz cytrusowym smaku

włoska klasyka, czyli wino lekkie i gładkie, bez natarczywej kwasowości,
do podania z daniami z chrzanem lub wędzoną rybą

Gruner Veltliner, 2015, Domaene Gobelsburg,
Kamptal, Austria…..85 pln
krystaliczny, mineralny gruner o cytrusowym charakterze, wino przyjazne
wobec wielu potraw takich jak sałatki czy lekkie dania rybne

Finca Nueva, 2015, Viura, Rioja, Hiszpania……..85 pln
viura to odmiana o bardzo kwiatowym, bogatym bukiecie, raczej gładka
niż ostra, pasuje do wymagających dań o wyraźnym smaku

Riesling Classic, 2015, Weingut Max Ferd. Richter,
Mosel, Niemcy………99 pln
trudno znaleźć bardziej orzeźwiającą odmianę niż riesling, eksplozja
cytrusów, zielonych jabłek i pigwy, polecamy do lekkich sałat

Wino różowe
Cinsault-Syrah, Rose, 2015, Laurent Miquel,
Langwedocja, Francja……18/75 pln
wino różowe, o lekkim aromacie malin i wiśni ale ze względu na obecność
odmiany syrah również i pikantne nuty się pojawiają dzięki czemu
ciekawie pasuje do tatara, czy Carpaccio

Szampany i wina musujące
Cuvee de Reserve Premier Cru, Marc Hebrart,
Mareuil-sur-Ay…235 pln
niewielki, rodzinny producent szampana Marc Hebrart znany
jest z delikatnego owocowego stylu win,
kompozycja 79% Pinot Noir i 21% Chardonnay
Prosecco, Gancia, Venet….16 pln kieliszek / 79 pln
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Wina czerwone
Cabernet-Syrah, 2015, Laurent Miquel, Langwedocja,
Francja….18 pln kieliszek /75 pln
czysty, śródziemnomorski owoc, nuty jeżyn, porzeczki, pieprzu,
lawendy, powodują że wino dobrze się dogaduje
zwłaszcza z polędwicą
Montepulciano d’Abruzzo, 2015, Riparosso, Illuminati,
Abruzja, Włochy….18 pln kieliszek /75 pln
pomimo raczej szorstkiego charakteru to montepulciano ma
niewielką kwasowość i silne aromaty śliwek i cynamonu,
wprost do jelenia i sosu karmelowego
Primitivo Marchesi del Salento, 2014…18 pln kieliszek / 85
pln
wytrawne wino o głębokim, ciemnym kolorze z silnie
wyczuwalnymi nutami przypraw i żurawiny oraz wspaniałym
owocowym finiszem
Finca Nueva Tempranillo, 2014, Rioja, Hiszpania....85 pln
wino jest nasycone aromatem jeżyn, malin i mimo wszystko nie
jest ociężałe, zwłaszcza w połączeniu z ostrym sosem z pieprzu
Cotes du Rhone, Rhone Paradox, 2014,
Luc Baudet, Francja....85 pln
wino Luca Baudeta, skomponowane z Syrah, Grenache,
Mourvedre, Carignan więc klasyczne rodańskie szczepy
w bardzo szczerej, owocowej interpretacji

Chateau Moncabrier, 2013,
Bordeaux Superieur, Francja …85 pln
trudno o bardziej tradycyjne połączenie kulinarne niż bordeaux
z jagnięciną, to wino dzięki odpowiedniej dawce tanin
i szorstkiego charakteru współpracuje z mięsem
Chianti Classico, 2013, Meraviglie di Matta
Imberti, Włochy….115 pln
wino o wyraźnie wiśniowym, smaku, taniczny charakter
powoduje że najlepiej pasuje z takimi daniami jak polędwica
Pinot Noir, 2015, Riverlore, Marlborough,
Nowa Zelandia…..129 pln
znak rozpoznawczy jakościowych win nowozelandzkich szczep Pinot Noir jednocześnie bardzo europejski - kwiatowy
i delikatny o owocowym aromacie
Rosso di Montalcino, 2014, Azienda Agricola
Talenti, Włochy……155 pln
szczep sangiovese w wydaniu skoncentrowanym, bardzo
skupione, mocne wino o typowych dla odmiany nutach tytoniu,
śliwki, cynamonu i jeżyny, znajdzie dobre połączenie z jeleniem
Allende 2009 Rioja Hiszpania……186 pln
królują aromaty owoców leśnych, które delikatnie łączą się z
nutami dębu, cedru i tytoniu. W ustach bardzo owocowe, żywe
i świeże, o dużej intensywności i wspaniałej równowadze.
Wino poważne, eleganckie, łączące świeży owoc i elegancką
strukturę.
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Alkohole/Spirits 4 cl

Wino słodkie

Belvedere Pure – 19 pln

Premiere Grives, 2015,
Domaine du Tariquet, Francja…25 pln kieliszek /120 pln

Żubrówka biała – 9 pln
Bombay Sapphire Gin – 16 pln

wino słodkie inne niż wszystkie, dzięki ożywczej kwasowości
zachowuje bardzo orzeźwiajacy smak i aromaty zielonych
jabłek, limonki, prażonych migdałów

Olmeca Blanco Tequila, Sierra Silver – 13 pln

Sauvignon Blanc, 2015, Rivelore, Marlborough,
Nowa Zelandia…….115 pln

Bacardi Blanca Superior,

czysty, agrestowy i trawiasty aromat bardzo typowy dla
sauvignon blanc tworzy znakomite połączenia z kozim serem
i burakami

Sierra Reposado Tequila – 15 pln

Havana Club Anejo 3 Anos – Rums – 13 pln
Ballantines Finest Scotch Whisky – 14 pln
Bushmills Irish Whiskey – 16 pln

Chablis, Domaine Jean Goulley & Fils,
Burgundia, Francja……..169 pln

Jack Daniel”s Tennesse Whiskey – 18 pln

klasyka w wydaniu francuskim, mineralne chardonnay w
najlepszej odsłonie, idealna równowaga pomiędzy owocowym
charakterem, a kamienną powściągliwością

Hennessy Fine de Cognac – 29 pln

Sancerre La Moussiere, Domaine Alphonse Mellot,
Loara, Francja…….240 pln

Hennessy VS Cognac – 22 pln

Glenffiddich 12 YO – 29 pln
Talisker 10 YO Single Malt Scotch Whiskies – 29 pln
Lagavulin 16 YO Single Malt Scotch Whisky – 39 pln

sauvignon blanc o bardzo gęstym charakterze świeżych i
zielonych nut oraz cytrusowym smaku
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Aperol – 12 pln
Campari – 12 pln

