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SZAMPAN I WINA MUSUJĄCE/
CHAMPAGNE & SPARKLING WINE

WINO DOMU/HOUSE WINE

INSIGHT CASA PECUNIA PROSECCO SPUMANTE DOC

SIMPLE WINE SAUVIGNON BLANC

Wyjątkowe wino musujące stworzone ze specjalnie wyselekcjonowanych gron szczepu Glera, które dojrzewały na słonecznych wzgórzach słynnego regionu Veneto. Wino kreśli się pięknym
jasnozłotym kolorem i przyjemnie świeżymi aromatami owoców. Subtelne bąbelki dają ekspresyjne orzeźwienie, zaś finisz jest niezwykle przyjemny.

Wino wytrawne zbudowane ze szczepu Sauvignon Blanc, o jasnosłomkowej barwie oraz orzeźwiającym, harmonijnym smaku z wyraźnymi aromatami dojrzałych owoców egzotycznych,
z nutami zielonych gruszek, zwieńczonych mineralnym finiszem. Linia Simple Wine realizuje filozofie prezentowania klasycznych cech win szczepowych w formie przystępnej i dającej
znakomity punkt odniesienia do rozpoczęcia przygody w świecie win.

Włochy, Veneto, Prosecco • Glera & kupaż szczepów lokalnych

Mołdawia, Valul lui Traian, Etulia • Sauvignon Blanc

Exquisite sparkling wine made from specially selected grapes of Glera variety, grown on the sunny hills of the famous Veneto region. The wine is characterized by a beautiful light golden
colour and pleasant aromas of fresh fruit. Frothy bubbles give expressive refreshment and enjoyable finish.
750 ml

Dry wine made from Sauvignon Blanc, with a light straw-yellow colour and a refreshing, harmonious taste with distinct aromas of ripe exotic fruits, hints of green pears, tempered by crisp
mineral acidity on the palate. Simple Wine line pursues the philosophy of presenting the classic features of variety wines in the form of affordable and giving an excellent reference point
to start the adventures in the world of wine.

64 zł

150 ml

13 zł

750 ml

45 zł

INSIGHT CASA PECUNIA PROSECCO SPUMANTE DOC

SIMPLE WINE PINOT NOIR

Wyjątkowe wino musujące stworzone ze specjalnie wyselekcjonowanych gron szczepu Glera, które dojrzewały na słonecznych wzgórzach słynnego regionu Veneto. Wino kreśli się pięknym
jasnozłotym kolorem i przyjemnie świeżymi aromatami owoców. Subtelne bąbelki dają ekspresyjne orzeźwienie, zaś finisz jest niezwykle przyjemny.

Wino wytrawne powstałe na bazie gron szczepu Pinot Noir, któremu zawdzięcza swą purpurową barwę. W smaku miękkie, aksamitne, delikatne, z wyczuwalnymi aromatami dojrzałych
malin i czereśni zwieńczonych niuansami fiołków. Linia Simple Wine realizuje filozofie prezentowania klasycznych cech win szczepowych w formie przystępnej i dającej znakomity punkt
odniesienia do rozpoczęcia przygody w świecie win.

Włochy, Veneto, Prosecco • Glera & kupaż szczepów lokalnych

Mołdawia, Valul lui Traian, Etulia • Pinot Noir

Exquisite sparkling wine made from specially selected grapes of Glera variety, grown on the sunny hills of the famous Veneto region. The wine is characterized by a beautiful light golden
colour and pleasant aromas of fresh fruit. Frothy bubbles give expressive refreshment and enjoyable finish.
200 ml

Dry purple wine produced on the basis of Pinot Noir grapes. The taste is soft, smooth, delicate, with a distinguishable aromas of ripe raspberries, sweet cherries and touch of violets. Simple
Wine line pursues the philosophy of presenting the classic features of variety wines in the form of affordable and giving an excellent reference point to start the adventures in the world
of wine.

18 zł

150 ml

13 zł

750 ml

45 zł

PERE VENTURA CAVA PRIMER RESERVA BRUT
Hiszpania, Katalonia, Cava • Xarel-lo, Macabeo, Parellada

Wino musujące o lśniącej, słomkowożółtej barwie i zielono-złotych refleksach pobudzanych energicznymi koralami bąbelków. Na nosie młode, o delikatnym wiosennym aromacie pełnym
świeżości owoców cytrusowych, nutami migdałów i tostowych. W smaku bardzo wytrawne, eleganckie, zrównoważone i świeże.
Straw yellow wine with green-gold hues. Fine, firm beads rising briskly and forming a perfect rosary. On the nose it’s young, delicate, spring-like aroma with an evocative fruity freshness,
an expression of citrus, topped by soft almond and toasty notes. On the palate: a sensation of balance, elegance, and freshness.
750 ml

WINO POLSKIE/POLISH WINE

80 zł

JACQUART MOSAIQUE BRUT CHAMPAGNE

SREBRNA GÓRA CUVEE BLANC

Szampan o jasnej złocistej barwie, delikatnych i trwałych bąbelkach. Jest orzeźwiający, aromatycznie pachnący gruszką oraz świeżym chrupiącym pieczywem, zaś w smaku rześki,
zrównoważony, o długim zakończeniu. Brut Mosaique to kupaż dominującego owocu Chardonnay, oraz szczepów Pinot Noir i Pinot Meunier. Produkcja metodą fermentacji wtórnej
w butelce. Jacquart to jeden z najbardziej rozpoznawalnych domów szampańskich.

Atrakcyjny biały kupaż lokalnych odmian pochodzących od Rieslinga. Swojej genealogii zawdzięcza cytrusową świeżość ocieploną aromatami brzoskwini i moreli, wzbogaconą nutami
jabłka, gruszki oraz południowych owoców; banana, ananasa, mango i marakui. W tle delikatnie pieprzowe, odrobina kwiatu róży i dzikich polnych kwiatów. W ustach obfite, z łagodnie
odświeżającą kwasowością i mineralnym wykończeniem.

Satin pale golden Champagne with soft fine bubbles. Fruit aromas of crushed pear and fresh bread crust unfurl on first pour. It is refreshing, balanced, with a long-lasting finish. Brut
Mosaique is a blend of Chardonnay, Pinot Noir and Pinot Meunier grape varieties. Produced by secondary fermentation of the wine in the bottle to cause carbonation. Jacquart Champagne
is one of the most recognizable champagne houses.

Attractive beautiful blend of local varieties derived from Riesling grapes. The insulated aromas of peach and apricot, enriched with notes of apple, pear and southern fruit; banana,
pineapple, mango and passion fruit. In the background, slightly peppery, with a little bit of a wild rose flower and wild flowers. On the palate, rich with mild refreshing acidity and mineral
finish.

Francja, Szampania • Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier

Polska, Małopolska • Johanniter, Solaris, Hibernal

750 ml

290 zł

750 ml

105 zł

SREBRNA GÓRA CUVEE ROUGE
Polska, Małopolska • Regent, Rondo, Acolon

Suknię tego rubinowo-czerwonego wina buduje kupaż lokalnych odmian Regenta, Rondo i Acolona. Pierwszy nos jest kwiatowy, kolejny owocowo-korzenny, z dającymi o sobie znać nutami
czereśni i suszonej śliwki, w tle z ziemisto-skórzanymi tonami. Smak w ustach jest lekki, pełen soczystości świeżych wiśni i czerwonych porzeczek, podsumowany przyjemnym, rześkim, lekko
garbnikowym zakończeniem.
This ruby-red wine is a blend of local varieties Regent, Rondo and Acolona. The first nose is floral, next is fruity-spicy, with hints of cherries, prunes and earthy-leader background. On the
palate it is light, full of fresh cherry and red currant aroma, with pleasant, crisp, slightly tannic finish.
750 ml

110 zł

WINA BIAŁE/WHITE WINES

WINA BIAŁE/WHITE WINES

INSIGHT 'CASA PECUNIA' PINOT GRIGIO DOC

BOUCHARD AINE & FILS CHABLIS

To włoskie wino Pinot Grigio pochodzi z regionu Veneto. Urzeka swoją świeżością i soczystością. To lekkie wino ma złoto-słomkową barwę z delikatnymi, zielonkawymi refleksami. W nosie
wyczuć można aromaty owoców cytrusowych, soczystej brzoskwini oraz zielonego jabłka. Na podniebieniu jest świeże i harmonijne, posiada dobry balans i przyjemną strukturę.

Wino wytrawne o klarownej, jasnozłotej barwie i świeżych aromatach owoców cytrusowych, kwiatów akacji, brzoskwini oraz suszonych owoców, z mineralną nutą w tle. W ustach świeże,
owocowe, o przyjemnej kwasowości i delikatnie waniliowym finiszu. Klasyczne Chardonnay z ojczyzny tego szczepu.

This Italian Pinot Grigio wine comes from the Veneto region. It captivates with its freshness and juiciness. This light wine has a golden straw colour with delicate greenish hues. You can
distinguish the aromas of citrus fruits, juicy peach and green apple in the nose. On the palate it is fresh and harmonious, with a good balance and pleasant structure.

Dry wine with a clear, light golden colour and fresh aromas of citrus fruits, acacia flowers, peach and dried fruit, with a hint of minerals in the background. In the mouth fresh, fruity, with
a pleasant acidity and delicate vanilla finish. Classical Chardonnay from the country of the strain's origin.

Włochy, Veneto • Pinot Grigio

Francja, Burgundia, Chablis • Chardonnay

150 ml

14 zł

750 ml

52 zł

750 ml

150 zł

DOMANE WACHAU TERRASSEN FEDERSPIEL GRUNER VELTLINER

DOPFF GEWURZTRAMINER

Wino wykazuje bardzo typowy i konsekwentny styl Grüner Veltliner, z dużą ilością owoców i wyraźnym charakterze mineralnym. Oprócz pięknej jasnozłotej barwy oferuje kuszące aromaty
moreli, zielonego jabłka i kwiatu brzoskwini. W smaku świeże, z przyjemną kwasowością i bardzo dobrze wyważonym ostrym wykończeniem. Wybrane ze względu na specyficzny
mikroklimat i skąpe pierwotne gleby skalne, winnice dla tego Grüner Veltlinera zostały starannie wyselekcjonowane ze stromych tarasów w dolinie Wachau.

Gewurztraminer w złoto-żółtej szacie. Typowy dla tego szczepu delikatny bukiet z nutami różanymi i przypraw. Pikantne i dobrze zbalansowane wino, bardzo aksamitne na podniebieniu,
o przyjemnej kwasowości i subtelnym, delikatnie wytrawnym charakterze.

Austria, Wachau • Grüner Veltliner

Francja, Alzacja • Gewürztraminer

The wine is a very typical Grüner Veltline style, with plenty of fruit and distinct mineral character. Besides the beautiful light golden colour, it offers enticing aromas of apricot, green apple
and peach blossom. The taste is fresh, with a pleasant acidity and very well balanced, sharp finish. Due to the unique microclimate and rock soil, vineyards for this Grüner Veltliner have been
carefully selected from the steep terroir of the Wachau valley.
150 ml

21 zł

750 ml

Golden yellow Gewurztraminer with a typical for this variety delicate bouquet of notes of rose and spices. Spicy and well-balanced wine, very smooth on the palate, with a bracing acidity
and a subtle, slightly dry character.

85 zł

750 ml

150 zł

COTO MAYOR BLANCO

Hiszpania, Rioja • Viura & Sauvignon Blanc
Wino wytrawne o słomkowej barwie i aromatycznym bukiecie bukszpanu, typowym dla gron Sauvignon Blanc uprawianego w zimnym obszarze, idealnie połączonym z nutami cytrusowymi
i owocami tropikalnymi. Na podniebieniu orzeźwiający i bardzo kremowy z długim posmakiem na finiszu.
Dry straw-coloured wine with aromatic bouquet of boxwood, typical for Sauvignon Blanc grapes grown in a cold area, perfectly joined with hints of citrus and tropical fruits. On the palate
very creamy and refreshing with a long aftertaste.
750 ml

WINO RÓŻOWE/ROSE WINE

70 zł

WAIPARA HILLS SAUVIGNON BLANC

COTO MAYOR ROSADO

Nowozelandzki Sauvignon Blanc o hojnym smaku i konsystencji. Kolor słomkowy z przebłyskami zieleni. Wino jest mocno aromatyczne, pełne charakteru i żywotności. Cechuje je cytrusowy
aromat, wrażenia utartych w moździerzu ziół oraz intensywność i soczystość tropikalnych owoców. Ziołowe nuty zwieńczone mineralnym zakończeniem.

Wino wytrawne w urzekającej różowej sukni oraz ze świeżymi, bujnymi wiśniowymi aromatami harmonizującymi z jagodowymi niuansami. W smaku delikatne, orzeźwiające i świeże
z przyjemnym, lekko słodkawym wykończeniem. Łatwe i przyjemne do picia na co dzień, wprawia w dobry nastrój.

New Zealand Sauvignon Blanc with lifted flavours, a generous mouth feel and texture. Straw colour with green reflections. Fresh notes of grapefruit, lime and herbs along with intensity
of tropical fruit are tempered by crisp mineral acidity on the palate.

Dry rosé wine with fresh, lush cherry aromas harmonizing with berry notes. Delicate, refreshing and fresh with a pleasant, slightly sweet finish. Easy and pleasant to drink every day, it puts
you in a good mood.

Nowa Zelandia, Marlborough • Sauvignon Blanc

Hiszpania, Rioja • Garnacha & Tempranillo

150 ml

21 zł

750 ml

85 zł

RUFFINO 'LIBAIO' CHARDONNAY TOSCANA IGT
Włochy, Toskania • Chardonnay

Wino wytrawne wprost z serca Toskanii, o błyszczącej, słomkowej barwie i atrakcyjnych aromatach skórki pomarańczy i miodu z nutami żółtych jabłek, szałwii i dojrzałych fig. W smaku
delikatnie ziemiste, orzechowe i orzeźwiające posmakiem zielonego jabłka. Cieszy doskonałą równowagą i długim, wyrazistym wykończeniem.
Dry wine from the heart of Tuscany. It has a shiny, straw colour and attractive aromas of orange peel and honey with hints of yellow apple, sage and ripe figs. The taste slightly earthy with
nutty and refreshing green apple flavours. It is characterized by an excellent balance and a long, expressive finish.
750 ml

80 zł

750 ml

70 zł

WINA CZERWONE/RED WINES

WINA CZERWONE/RED WINES

RUFFINO CHIANTI DOCG

SAMMARCO LINEA CLASSICA PRIMITIVO DI MANDURIA DOP

Wino wytrawne o błyszczącej, rubinowo-czerwonej sukni i złożonych aromatach owocowo-kwiatowych, z nutami przypraw i orzechów laskowych. Dobrze zharmonizowane i aksamitne,
o pełne strukturzei gładkich taninach, prezentuje przyjemne owocowe smaki. Chianti Ruffino jest rozpoznawane przez miłośników wina na całym świecie jako ambasador Toskanii.

Wino wytrawne o rubinowej barwie ze szklącymi się fioletowymi refleksami. Na nosie wyczuwalne bujne aromaty wiśni, dojrzałych śliwek podkreślone przez subtelne aromaty kakao
i wanilii. Wino o bardzo dobrej strukturzez delikatnymi, przyjemnymi taninami.

Dry ruby-red wine with complex aromas of fruit and flowers with notes of spices and hazelnuts. Well harmonized and mellow, with a full structure and smooth tannins. Chianti Ruffino
is recognized by wine lovers all over the world as an ambassador of Tuscany.

Dry ruby red wine with shiny purple reflection. Distinguishable intense nose of cherries, ripe plums with subtle aromas of cocoa and vanilla. The wine has a very good structure with soft,
pleasant tannins.

Włochy, Toskania, Chianti • blend

Włochy, Apulia, Primitivo di Manduria • Primitivo

750 ml

70 zł

750 ml

90 zł

OZZI SHIRAZ

LAGOALVA RESERVA RED IGP

Wytrawne czerwone wino, wytwarzane z winogron Shiraz, o rubinowej barwie, z purpurowymi refleksami i intensywnymi aromatami dojrzałych owoców, uzupełnione o słodkawe nuty
dębu. Na podniebieniu ukazuje dojrzały owocowy bukiet ciemnych jagód, dopełniony gładkimi taninami oraz miękkim aksamitnym wykończeniem.

Reserva dojrzewa przez dziesięć miesięcy w beczkach z dębu francuskiego. Wino o intensywnym granatowo-czerwonym kolorze ze złożonymi aromatami dojrzałych czarnych owoców,
przypraw i wanilii. Na podniebieniu intensywne, dojrzałe ciemne śliwki, z nutą kakao i cynamonu, lekko ziołowy, z przyjemnym, lekkim finiszem.

Dry red wine, made from grapes of Shiraz variety. A ruby colour with purple reflections and intense aromas of ripe fruit are enhanced by a sweetish oak notes. On the palate ripe fruity
bouquet of dark berries, complemented by smooth tannins and mellow soft finish.

Reserva is matured for ten months in French oak barrels. The wine has an intense navy-red colour and complex aromas of ripe black fruit, spices and vanilla. On the palate, intense, ripe dark
plums, with a hint of cocoa and cinnamon, slightly herbal, with a pleasant, light finish.

Australia, South-Eastern Australia • Shiraz

Portugalia • Alfrocheiro, Syrah, Touriga Nacional

150 ml

14 zł

750 ml

52 zł

750 ml

100 zł

VISTAMAR RESERVA MERLOT

FLAGSTONE 'DRAGON TREE' CAPE BLEND

Reserva, która mieści w sobie całe dobro Chile. Charakterystyczne chłodne poranki przeplatane rześkim powietrzem z gór przelane do beczek z dębu francuskiego na dziesięć miesięcy. Jest
to Wino posiadające głęboki czerwony kolor z fioletowymi akcentami. W bukiecie przyjemne czerwone owoce z nutami wanilii wzbogacone walorem goździków oraz czekolady.
Charakteryzuje się soczystymi taninami i zapewnia przyjemną kwasowość w ustach.

Wino wytrawne o bardzo intensywnym rubinowym kolorze i aromatach ciemnych owoców z niuansami cygara i mięty, a w tle niuanse dębowe. W ustach doskonale zbalansowane, bogate
w owoce ze świeżą kwasowością. Niepowtarzalne aromaty dzikich gron Pinotage i jego soczyste smaki to tylko niewielka część specyficznego charakteru tego wina.

Chile, Maule Valley • Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah

RPA, Western Cape • blend

Reserva, which contains all the good of Chile. Characteristic cool mornings and fresh air from the mountains, poured into French oak barrels for ten months. Deep red coloured wine with
purple hues. The bouquet contains pleasant red fruit notes, enriched by vanilla, cloves and chocolate aromas. It is characterized by juicy tannins and provides a pleasant acidity in the mouth.
750 ml

Dry wine with a very intense ruby colour and aromas of dark fruit with hints of cigar, mint and oak. In the mouth perfectly balanced, rich in fruit with crisp acidity. Unique aromas of wild
Pinotage grapes and its juicy flavours are only a small part of the specific character of this wine.

70 zł

150 ml

21 zł

750 ml

120 zł

COTO MAYOR CRIANZA

BOUCHARD AINE & FILS CHATEAUNEUF DU PAPE

Wino wytrawne o głębokim kolorze wiśni. Na nosie wyczuwalne dojrzałe owoce o konfiturowym akcencie i waniliowym, lekko tostowym wykończeniu. W ustach mięsiste, zrównoważone,
z dobrą owocową trwałością. Powstałe z selekcjonowanych winogron. W procesie fermentacji uzyskujeniezwykłą krągłość dzięki balansowi owocowości i struktury.

Wino wytrawne o głębokiej, rubinowej barwie z odcieniem granatu i złożonym bukiecie czerwonych owoców, jeżyn, anyżu, lukrecji, z balsamicznymi akcentami. W ustach bogate, krągłe,
o aksamitnej strukturze i miękkich taninach. Długi i trwały finisz. Châteauneuf-du-Pape – "nowy zamek papieski" – jest najstarszym i cieszącym się największym uznaniem regionem doliny
Rodanu, historycznie związanym z papieskim umiłowaniem do win z tego terenu.

Hiszpania, Rioja • Tempranillo

Francja, Dolina Rodanu, Chateauneuf-du-Pape • blend

Dry wine with a deep cherry colour. Intense nose of ripe fruit preserve with vanilla, lightly toasted finish. On the palate, rich, balanced, with fruity long finish. Made from specially selected
grapes. Fermentation intends to achieve balance between fruit and structure.
750 ml

85 zł

COTO DE IMAZ GRAN RESERVA
Hiszpania, Rioja • Tempranillo & Graciano

Wyjątkowe wino z owoców zbieranych z wyselekcjonowanych krzewów. Nos nieco zamknięty, złożony z intensywnych czerwonych i czarnych owoców. W ustach bardzo skoncentrowane,
z wyraźnymi, choć dobrze zintegrowanymi taninami. Mocna struktura z dobrą kwasowością oraz znakomita równowaga i elegancja. Pomimo szczodrego stylu bardzo gładkie i jedwabiste.
Wino leżakowało minimum 24 miesiące w beczkach z dębu amerykańskiego oraz 36 miesięcy w butelkach.
A unique wine made from fruit harvested from selected vine stocks. The nose is slightly closed, composed of intense red and black fruits. Very concentrated in the mouth, with clear but well
integrated tannins. Strong structure with good acidity, great balance and elegance. Despite its generous style, it is very smooth and silky. The wine was aged for at least 24 months
in American oak barrels and 36 months in bottles.
750 ml

200 zł

Dry deep ruby wine with a pomegranate tints and a complex bouquet of red fruits: blackberries, anise, liquorice as well as soothing touch. Rich, round in the mouth, with a velvety structure
and soft tannins. Long and durable finish. Châteauneuf-du-Pape - "the new papal castle" - is the oldest and the most respected region of the Rhone Valley, historically associated with the
papal love of wines from the area.
750 ml

260 zł

WINA PÓŁSŁODKIE/SEMI SWEET WINES

TBILISI PEAK SEMI SWEET WHITE ALAZANI VALLEY
Gruzja, Kakheti • Rkatsiteli

Półsłodkie wino z wyjątkowego, znamiennego dla Gruzji szczepu Rkatsiteli. Jego intensywnie złota barwa obfituje w kwiatowy bukiet aromatów. W smaku delikatne i jedwabiste, spowija
podniebienie subtelną słodyczą i trwałym, przyjemnym posmakiem.
Semi-sweet wine made from unique, significant in Georgia Rkatsiteli grape variety. Its intense gold colour is rich in floral bouquet of aromas. The taste is soft and smooth, subtle sweetness
on the palate and persistent, pleasant aftertaste.
150 ml

16 zł

750 ml

60 zł

TBILISI PEAK SEMI SWEET RED ALAZANI VALLEY
Gruzja, Kakheti • Saperavi

Półsłodkie wino skomponowane z klasycznego dla Gruzji szczepu Saperavi, który nadaje trunkowi czystej rubinowej barwy. Na nosie wyczuwalne intensywne i naturalne aromaty owocowe.
W smaku harmonijne, z rozpływającą się w ustach słodyczą i długim finiszem.
Semi-sweet wine made from the classical Georgian Saperavi grape variety, which makes the drink a pure ruby. Intense nose of natural fruit. The taste is harmonious, with mouth-watering
sweetness and a long finish.
150 ml

16 zł

750 ml

60 zł

WINO DESEROWE/DESSERT WINE

ABAFADO BY LAGOALVA
Portugalia • Fernao Pires

"Abafado" dojrzewało siedem lat w pięcioletnich beczkach z dębu francuskiego. Dla wzbogacenia zacnego wina dodawane jest brandy. Barwa intensywnie bursztynowa. Posiada wyrazisty
kwiatowy aromat, jest zrównoważone i długo utrzymujesię na podniebieniu.
The "Abafado" was aged seven years in 5-year- old French barriques. To enrich the fine wine randy is added The colour is intensely amber. It has a distinctive floral aroma. It is balanced and
long lasting.
150 ml

18 zł

750 ml

85 zł

