
KARTA WIN

Zapraszamy do naszej restauracji
od godziny 1100 do 2200

We invite you to our restaurant
from 1100 a.m. to 1000 p.m.

Drodzy Goście

Witamy w naszej restauracji znajdującej się w XIX wiecznej Stajni Platera****  
w kompleksie hotelowym Manor House SPA.
Szef Kuchni z wielką pasją, dbając o Państwa doznania smakowe przygotował między innymi  
tradycyjne dania kuchni polskiej w nowych odsłonach, jak również kuchni wegańskiej, których smak 
i niepowtarzalność z pewnością pozostaną na długo w pamięci.
Bogata oferta napoi, kaw parzonych na różne sposoby, win alkoholi i drinków została tak skompo-
nowana, by zaspokoić różnorodne upodobania naszych Gości.

Dear Guests

Welcome to our restaurant located in the nineteenth century Stable Plater ****
in the Manor House SPA hotel complex.
The chef with great passion, taking care of your taste sensations, prepared, among other things, tradi-
tional Polish dishes in new scenes, as well as vegan cuisine, whose taste and uniqueness will certainly 
remain for a long time in memory.
A wide range of beverages, coffees brewed in different ways, wines of spirits and drinks has been cre-
ated to satisfy the various tastes of our guests

Rezerwacja: tel./fax 48 628 70 61 wew. 312
26 – 510 Chlewiska, ul. Czachowskiego 56
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WInA PRoPonoWAne Do KuCHnI WeGAńSKIej
WIneS PRoPoSeD foR VeGAn CuISIne

Trebi Talamonti
D.o.C. Trebbiano d’Abruzzo - Włochy | Italy

Jasna, słomkowa barwa z zielonymi refleksami. Bukiet z wyraźnym
dojrzałym jabłkiem i brzoskwinią. W smaku świeże, z delikatną

kwasowością. Szczep: 100% Trebbiano 

Bright, straw-colored with green reflections. Bouquet with a distinct ripe apple and peach. 
The taste is fresh, with a slight acidity. Grape variety: 100% Trebbiano

75cl  119,-  /  10cl  16,-

Rosè Talamonti
D.o.C. Cerasuolo d’Abruzzo - Włochy | Italy

Delikatnie wytrawne różowe wino. Jasna, elegancka rubinowa barwa.  
W smaku bogactwo owoców takich jak maliny,  

jeżyny oraz wiśnie. Idealna pozycja na lato. Szczep: 100% Montepulciano 

A delicately dry pink wine. Bright, elegant ruby color.
The taste is rich in fruits such as raspberries, blackberries and cherries. The perfect summer item. 

Grape variety: 100% Montepulciano

75cl  119,-  /  10cl  16,-

Modá Talamonti
D.o.C. Montepulciano d’Abruzzo - Włochy | Italy

Wyróżnia się intensywną rubinową barwą z fioletowymi refleksami. Aromaty zdecydowane z wy-
różniającymi się dojrzałymi czerwonymi owocami. W smaku pełne, żywe, z eleganckim tonem dębu. 
Dojrzewało przez 6 miesięcy w dużych beczkach z francuskiego dębu. Szczep: 100% Montepulciano 

It is distinguished by an intense ruby color with purple reflections. Strong aromas with distinguished ripe red 
fruit. Full, lively, with an elegant oak tone. It matured for 6 months in large French oak barrels. 

Grape variety: 100% Montepulciano

75cl  119,-  /  10cl  16,-

TREBBIAno

MonTEPulcIAno

MonTEPulcIAno
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Libalis frizz Muscat Blanc
D.o. Valles de Sadacia, Rioja Hiszpania | Spain

Białe półsłodkie wino z Hiszpanii. W nosie prawdziwa eksplozja aromatów owoców tropikalnych 
i cytrusów. na podniebieniu delikatne, odświeżające bąbelki, które wraz z akcentami owocowymi 

pozostawiają słodkie i egzotyczne wykończenie. Szczep: Muscat Blanc à Petits Grainsy.

A white semi-sweet wine from Spain. In the nose, a real explosion of tropical fruit and citrus aromas. Delicate, 
refreshing bubbles on the palate, which together with fruity accents leave a sweet and exotic finish.  

Grapes: Muscat Blanc à Petits Grainsy.

75cl  119,- 

 Libalis Muscat Blanc
D.o. Valles de Sadacia, Rioja Hiszpania | Spain

Białe wytrawne wino o jasnożółtej barwie z zielonymi refleksami W nosie wino bardzo owocowe 
i świeże z kwiatowym tłem oraz wyraźnie wyczuwalną nutą kwiatów kopru, i jaśminu. W ustach 

eksplozja smaków, zrównoważona kwasowością, która idealnie uzupełnia ciało i dodaje winu świe-
żości. Szczep: Muscat Blanc à Petits Grainsy, Viura, Malvasia.

A dry white wine with a light yellow color with green reflections. on the nose, a very fruity and fresh wine 
with a floral background and a distinct note of fennel flowers and jasmine. In the mouth an explosion of fla-

vors, balanced by acidity, which perfectly replenishes the body and adds freshness to the wine.  
Grapes: Muscat Blanc à Petits Grainsy, Viura, Malvasia.

75cl  119,- 

Yalumba organic Chardonnay
Australia Południowa | South Australia

Słomkowa barwa z zielonkawym refleksem. Wyróżniające się aromaty mirtu, ananasa z akcentem 
owoców tropikalnych, brzoskwini i melona. W ustach pomarańczowa panna cotta.  

Szczep: 100% chardonnay.

Straw color with a greenish refl ection. Distinctive aromas of myrtle, pineapple with a hint of tropical fruit, 
peach and melon. orange panna cotta in the mouth. Grape variety: 100% chardonnay

75cl  149,- 

 Yalumba organic Shiraz
Australia Południowa | South Australia

Aromaty kwiatów z dominującą lawendą i fiołkiem uzupełnione jagodą, śliwką i leśnymi owocami. 
W ustach dołączają nuty ziela angielskiego i morwy. Średniej budowy wino z delikatnymi tanina-

mi i soczystym, trwałym zakończeniem. Szczep: Shiraz

Aromas of flowers with dominant lavender and violet complemented by blueberry, plum and forest fruit. In 
the mouth they join the notes of allspice and mulberry. Medium-sized wine with delicate tannins and a juicy, 

long-lasting finish. Variety: Shiraz

75cl  149,- 

MuScAT
PETIT GRAInSY

TREBBIAno
VIuRA, MAlVASIA

cHARDonnAY

SHIRAZ
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SZAMPAn / CHAMPAGne

G.H. Mumm Brut Cordon Rouge
Champagne – francja

Znakomity, klasyczny, wytrawny szampan o długim czasie starzenia, który wzbogaca Mumm 
cordon Rouge w aromaty wanilii, pieczonego chleba i prażonych orzechów. Finisz odznacza się 

wyjątkową gładkością, a cała kompozycja - wyjątkową elegancją. 

Excellent, classic, dry champagne with a long aging time, which enriches Mumm cordon Rouge with aromas 
of vanilla, baked bread and roasted nuts. Finish is characterized by exceptional smoothness, and the whole 

composition - exceptional elegance.

75cl  349,- 

WIno MuSujĄCe / SPARKLInG WIne

neirano Perlato Vino Spumante Brut
Sperone, Piemont - Wlochy

Eleganckie i lekkie wino musujące o jasnożółtym kolorze, posiada bardzo bogaty bukiet białych 
owoców połączonych z delikatnymi kwiatowymi akcentami w nosie.

Szczepy: Pinot Bianco, Trebbiano, chardonnay.

An elegant and light sparkling wine with a pale yellow color, it has a very rich bouquet of white fruits combi-
ned with delicate floral accents in the nose. Grapesy: Pinot Bianco, Trebbiano, chardonnay.

75cl  79,- 

Gancia Prosseco 
D.o.C. - Wlochy

Włoskie wino musujące, stworzone ze starannie wyselekcjonowanych winogron szczepu Glera. 
Słomkowa barwa, cytrusowy aromat  z nutą świeżo pieczonego chleba. Doskonale odnajduje się  

w towarzystwie dań z makaronów, ryżu, serów oraz owoców morza.

Italian sparkling wine, made from carefully selected grapes of the Glera strain. Straw color, citrus aroma with 
a hint of freshly baked bread. Perfectly found in the company of pasta dishes, rice, cheese and seafood.

75cl  149,-  /  20cl  39,-

PInoT noIR 
cHARDonnAY 

PInoT MEunIER

PInoT BIAnco 
TREBBIAno 

cHARDonnAY

GlERA



Podatek VAT jest wliczony w cenę / VAT is included
Alkohol szkodzi zdrowiu / Alcohol consumption can cause some health problem

SWEET
SEMI_SWEET

SWEET
SEMI_SWEET

DRY
SEMI_DRY

nIeMCY / GeRMAnY

 

Weingut Bernhard Mehrlein - Riesling Halbtrocken
Rheingau

Elegancki Riesling z aromatem brzoskwiń, melona i moreli. Delikatnie wytrawny, ale złagodzony 
cukrem resztkowym. owocowa słodycz sprawia, że jest idealnym dodatkiem

do potraw kuchni indyjskiej i dalekowschodniej. 

Elegant Riesling with peach, melon and apricot aromas. Slightly dry, but softened with residual sugar. Its fruity 
sweetness makes it an ideal addition to Indian and Far Eastern cuisine.

75cl  149,-

PoLSKA/ PoLAnD

Solaris Winnica Turnau
Baniewice / Zachodniopomorskie

Solaris zawdzięcza swoją nazwę słońcu i wykorzystuje każdy jego promień do stworzenia pełnej, 
kompleksowej struktury smaku. Aromaty gruszki, brzoskwini i miodu znajdują swoje odbicie w 
smaku, gdzie wyraźna grejpfrutowa kwasowość równoważy się z wytrawnością i dojrzałością,

niepozbawioną owocu. Intensywne i charakterne wino o niezwykle stabilnej budowie i pikanterii. 
Szczep: Solaris. 

Solaris takes its name from the sun and uses every ray of it to create a full, complex flavor structure. The aro-
mas of pear, peach and honey are reflected in the taste, where the distinct grapefruit acidity is balanced with 

the dryness and ripeness, not devoid of fruit. Intense and characterful wine with an extremely stable structure 
and spiciness. Grape: Solaris.

75cl  229,-

Cabernet Winnica Turnau
Baniewice / Zachodniopomorskie

Aromaty czarnej porzeczki, wiśni i dębiny. nuty kakao ustępują miejsca świeżemu akcentowi 
białego pieprzu. usta są wytrawne i bardzo soczyste, z przyjemną taniną i aroniowo-śliwkowym 
finiszem. Przed 10 miesięcy dojrzewało w dębowych barricque. Szczepy: 55% cabernet cantor, 

35% cabernet cortis, 10% cabernet Forsa 
Aromas of black currant, cherry and oak. cocoa notes give way to a fresh hint of white pepper. The mouth is 

dry and very juicy, with a pleasant tannin and a chokeberry-plum finish. It was matured in oak barricques for 
10 months. Grapes: 55% cabernet cantor, 35% cabernet cortis, 10% cabernet Forsa

75cl  229,-

RIESlInG

SolARIS

cABERnET cAnToR 
cABERnET coRTIS 
cABERnET FoRSA
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Preiss Zimmer -  Gewurztraminer
A.o.c. Alsace, Riquewihr

Jasnożółta, gęsta barwa. W nosie intesywne i pikantne aromaty liczi. W ustach aksamitna słodycz 
dojrzałych owoców egzotycznych, z odrobiną płatków róży i grejpfruta. Smak intensywny, mocny  

i finezyjny.  Wino półwytrawne. Szczep 100% Gewurztraminer.

light yellow, dense color. Intense and spicy aromas of lychee on the nose. In the mouth, the velvety sweetness 
of ripe exotic fruit, with a hint of rose petals and grapefruit. Intense, strong and sophisticated taste. Semi-dry 

wine. 100% Gewurztraminer strain

75cl  189,-

Chateau Croix Mouton
A.o.c. Bordeaux Supérieur, Jean-Philippe Janoueix

Aromaty przetworzonych czerwonych owoców z cynamonem, nutami skóry i słodkiej
wanilii. W ustach aksamitne z zaznaczonym anyżem i suszonymi ziołami.  

Wino o średniej budowie ciała pozostawiające długie zakończenie  Szczepy: 97% Merlot,  
2,5% cabernet Franc, 0,5% Petit Verdot

Aromas of processed red fruit with cinnamon, notes of leather and sweet vanilla. Velvety in the mouth with 
marked anise and dried herbs. A wine of medium build with a long finish

Grapesy: 97% Merlot, 2.5% cabernet Franc, 0.5% Petit Verdot

75cl  279,-

WŁoCHY / ITALY

nals Margreid - Hill Pinot Grigio
D.o.C. Alto Adige

Wspaniałe wytranwne Pinot Grigio wytwarzane z gron pochodzących z 80-letnich krzewów, które
rosną na odżywczych gliniastych glebach, przyczyniających się do doskonałej kwasowości, długości 

wina oraz silnej struktury.

Delightful dry Pinot Grigio made from grapes from 80-year-old shrubs that grow in nutritious clay soils that 
contribute to excellent acidity, wine length and strong structure.

75cl  229,- 

Acinatico Ripasso Valpolicella Classico Superiore 
D.o.C. Valpolicella Classico Superiore Ripsso

Rubinowa barwa, z granatowymi refleksami. Aromaty ciemnej dojrzałej wiśni, z cedrową nutą. W 
ustach bogate i pełne z posmakiem dzikiej wiśni, czarnej porzeczki,jagód z nutą wanilii i opieka-
nych migdałów. Dobrze zbilansowane, krągłe i gładkie. Dojrzewało 12 miesięcy w dębowej beczce. 

Szczepy:  60% corvina Veronese, 20% Rondinella, 15% corvinone, 5% Molinara
Ruby color with navy blue reflections. Aromas of dark ripe cherry, with a hint of cedar. In the mouth, rich 

and full with hints of wild cherry, black currant, blueberries with a hint of vanilla and toasted almonds. Well 
balanced, round and smooth. It matured for 12 months in an oak barrel. Grapes: 60% corvina Veronese, 20% 

Rondinella, 15% corvinone, 5% Molinara

75cl  229,-

GEWuRZTRAMInER

MERloT  
cABERnET FRAnc  

PETIT VERDoT

coRVInA VERonESE  
RonDInEllA 
 coRVInonE  

MolInARA

PInoT GRIGIo
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WŁoCHY / ITALY

Campagnola Pinot Grigio
Delle Venezie

Bukiet pełen dojrzałych, owoców, z przewagą gruszek, żółtych jabłek i melona. na
podniebieniu orzeźwiające nuty brzoskwiń, dojrzałych jabłek spowite łagodną kwasowością.

całość krągła, lekko kwiatowa, z subtelnym przyprawowym posmakiem.  Wytrawny Pinot Grigio
A bouquet full of ripe fruit, with a predominance of pears, yellow apples and melon. on the palate, refreshing 

notes of peaches and ripe apples enveloped in mild acidity. All round, slightly floral, with a subtle spicy aftertaste. 
Dry Pinot Grigio.

75cl  109,-

Rocca Conte Parelli Vino Bianco
Della Italia

Piękna, złocista barwa. Wino przyjemne i delikatne, z wyraźną nutą słodyczy. W aromatach  
i smaku morele, brzoskwinie i winogrona. Szczepy: Malvasia, chardonnay

Beautiful, golden color. A pleasant and delicate wine with a distinct note of sweetness. The aromas and flavors  
of apricots, peaches and grapes. Strains: Malvasia, chardonnay.

75cl  79,-

Rocca Conte Parelli Vino Rosso
Della Italia

conte Parelli Vino Rosso to półwytrawne wino włoskie produkowane z czerwonych winogron 
zebranych w tym kraju. Intensywne, z wyraźną słodyczą. Delikatne w aromatach, w smaku sok 

wiśniowy, rodzynki i maliny. Szczepy: Primitivo, Sangiovese
conte Parelli Vino Rosso is a semi-dry Italian wine made from red grapes harvested in this country.  

Intense, with a distinct sweetness. Delicate aromas, with the taste of cherry juice, raisins and raspberries.  
Grapesy: Primitivo, Sangiovese.

75cl  79,-

Terra Primitivo del Salento
I.G.P. Salento, feudi Salentini

Bardzo eleganckie, delikatnie wytrawne wino o intensywnych aromatach dojrzałych śliwek  
i wiśniowego dżemu. nieco ostrzejsze na finiszu, z wyraźną nutą wanilii, kakao i przypraw. 12 

miesięcy dojrzewało w amerykańskim dębie. Szczep: 100% Primmitivo

Very elegant, delicately dry wine with intense aromas of ripe plums and cherry jam. Slightly spicier in the finish, 
with a distinct hint of vanilla, cocoa and spices. It matured for 12 months in American oak. Grape variety: 100% 

Primmitivo

75cl  119,-

MAlVASIA
cHARDonnAY

PRIMITIVo

PRIMITIVo
SAnGVIoVESE

PInoT GRIGIo
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Septimo Sentido Verdejo
Valle de Sadacia, Castillo De Maetierra 

Bladożółta barwa z zielonymi refleksami. Bukiet bardzo elegancki i wyrazisty. Aromaty brzoskwini 
i skoszonej trawy zbalansowane żywą kwasowością. Wino trwałe, eleganckie i jednocześnie świeże, 

lekkie i złożone, z przyjemnym finiszem. Szczep: Verdejo

Pale yellow color with green reflections. A very elegant and expressive bouquet. Aromas of peach and cut grass 
are balanced with lively acidity. A wine that is durable, elegant and at the same time fresh, light and complex, 

with a pleasant finish. Grape: Verdejo

75cl  79,-  /  10cl  11,- 

Septimo Sentido Tempranillo
Valle de Sadacia, Castillo De Maetierra 

Wino łączące w sobie aromaty czerwonych i czarnych owoców (wiśnie, maliny, owoce leśne, aro-
nia) z lekkim, przyprawowym  wpływem beczki (gorzka czekolada, cynamon, wanilia). Soczysty,

wytrawny finisz. Szczep: Tempranillo

A wine that combines aromas of red and black fruits (cherries, raspberries, forest fruits, chokeberry) with a 
light, spicy influence of a barrel (dark chocolate, cinnamon, vanilla). Juicy, dry finish. Grape: Tempranillo.

75cl  79,-  /  10cl  11,- 

el Pacto
D.o.Ca Rioja

ciemnofioletowa barwa, z rubinowym refleksem. W nosie intensywne, o złożonych aromatach doj-
rzałych leśnych owoców, z nutą czekolady, dębu i przypraw. W ustach eleganckie, przyjemne i gładkie. 
Wino idealnie zbalansowane, z delikatnie słodkimi taninami i długim finiszem. Wino dojrzewało 14 

miesięcy w beczkach z francuskiego dębu. Szczep: Tempranillo.

Dark purple color with a ruby reflex. Intense on the nose, with complex aromas of ripe forest fruits, with hints 
of chocolate, oak and spices. Elegant, pleasant and smooth in the mouth. Perfectly balanced wine with slightly 
sweet tannins and a long finish. The wine matured for 14 months in French oak barrels. Grape: Tempranillo.

75cl  229,-

VERDEJo

TEMPRAnIllo

TEMPRAnIllo
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Identidade Vinho Verde  
D.o.C. Minho, Campos Campello

Bardzo aromatyczne, świeże, o świetnie zachowanej kwasowości. W smaku
rześkie, z owocami tropikalnymi, zielonym jabłkiem oraz mineralną nutą. lekko musujące.  

Kompozycja: loureiro, Trajdura, Arinto

Very aromatic, fresh, with well-preserved acidity. The taste is crisp, with tropical fruit, green apple and a 
mineral note. Slightly sparkling. composition: loureiro, Trajdura, Arinto.

75cl  79,-

Cerro do Santo Reserva
D.o.P. Douro

Atrakcyjna, rubinowo czerwona barwa. Świeże i intensywne aromaty ciemnych jagód i owoców 
lesnych. Wino bogate, z dobrze zintegrowanymi nutami debu, gładka tanina i elegancka kwasowo-

scia. Długi, przyjemnym finisz. Wino 10 mieisęcy dojrzewało w dębowych beczkach.  
Szczepy: Touriga nacional, Touriga Franca, Tinto cão, Tinta Roriz, Sousão. 

Attractive, ruby red color. Fresh and intense aromas of dark berries and forest fruit. Rich wine with well-inte-
grated notes of oak, smooth tannin and elegant acidity. long, pleasant finish. The wine matured for 10 months 

in oak barrels. Grapesy: Touriga nacional, Touriga Franca, Tinto cão, Tinta Roriz, Sousão.

75cl  149,-

ARGenTYnA  /ARGenTInA

escorihuela Gascón Gran Reserva Malbec
Agrelo, Mendoza

Głęboka fioletowo-czerwona barwa. Ekspresyjny i owocowy nos, z akcentem świeżych śliwek,  
i jagód, uzupełnionych nutą fiołków oraz wędzonymi aromatami dębu. na podniebieniu wyraźni 
owocowe o aksamitnej teksturze i dobrej równowadze. Wino posiada krągłe i słodkie taniny oraz 

długi finisz. Wino dojrzewało rok we francuskim dębie.
Deep purple-red color. An expressive and fruity nose, with an accent of fresh plums and berries, complemented 

by a hint of violets and smoked oak aromas. on the palate clearly fruity with a velvety texture and good balance. 
The wine has round and sweet tannins and a long finish. The wine matured for a year in French oak.

75cl  319,-

louREIRo 
TRAJDuRA 

ARInTo

MAlBEc

TouRIGA nAcIonAl  
TouRIGA FRAncA   

TInTo cão   
TInTA RoRIZ    

SouSão
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CHILe  / CHILe

Lascar Classic Chardonnay 
Central Valley, Terra Andina 

Wino o aromatach owoców tropikalnych: ananasów, pomaranczy, mango i marakui. na podniebie-
niu pełne, soczyste, podkreslone delikatna kwasowością. całość wieńczy miły, delikatnie owocowy 

finisz. Szczep: chardonnay.
Wine with tropical fruit aromas: pineapple, orange, mango and passion fruit. Full, juicy on the palate, emphasized 

with a delicate acidity. The whole is finished with a nice, slightly fruity finish. Strain: chardonnay.

75cl  79,-

Medalla Real Gran Reserva Chardonnay 
Limari Valley, Santa Rita

Jasna, złotożółta barwa. Intensywny i złożony bukiet łączący nuty mineralne z lekkimi cytrusami, 
nektarynką i kwiatami. Podniebienie wyróżnia się orzeźwiającą kwasowością, która równoważ 
owocowość. Wino o jedwabistej konsystencji, pełne i głębokie, które dojrewało przez 10 miesięcy  

w debowych, francuskich beczkach. Szczep: chardonnay.
Bright, golden yellow color. An intense and complex bouquet combining mineral notes with light citrus, nectarine 
and flowers. The palate is distinguished by a refreshing acidity that balances the fruitiness. A silky texture, full and 

deep wine that has matured for 10 months in French oak barrels. Strain: chardonnay.

75cl  189,-

Lascar Classic Cabernet Sauvignionn
Central Valley, Terra Andina 

Aromaty czerwonych i czarnych owoców, z przewaga czarnej porzeczki doprawionej odrobina pi-
kantnych przypraw, z akcentem wanilii, gozdzików i tytoniu. na podniebieniu doskonale zrówno-

wazone, soczyste i pełne, z wyraznie owocowa nuta. Szczep: cabernet Sauvignon.
Aromas of red and black fruit, with a predominance of black currant seasoned with a hint of spicy spices, with an 
accent of vanilla, cloves and tobacco. on the palate, it is perfectly balanced, juicy and full, with a distinctly fruity 

note. Grape: cabernet Sauvignon.

75cl  79,-

Medalla Real Gran Reserva Syrah
Limari Valley, Santa Rita

Głęboka i intensywna rubinowoczerwona barwa z fioletowym odcieniem. Złożony bukiet łączy 
czarne oliwki, czarną porzeczkę, przyprawy i minerały. Podniebienie eleganckie i skoncentrowane z 

niesamowitą równowagą i długim, przyjemnym finiszem. Wino dojrzewało 12 miesięcy w fracu-
skiej, dębowej bczce. Szczepy: 97% Syrah, 3% Viognier

Deep and intense ruby red color with a purple tinge. The complex bouquet combines black olives, black currants, 
spices and minerals. The palate is elegant and concentrated with an amazing balance and a long, pleasant finish. 

The wine matured for 12 months in a French oak barrel. Grapesy: 97% Syrah, 3% Viognier.

75cl  189,-

cHARDonnAY

cHARDonnAY

cABERnET
- SAuVIGnon

SYRAH
VIoGnIER



Podatek VAT jest wliczony w cenę / VAT is included
Alkohol szkodzi zdrowiu / Alcohol consumption can cause some health problem

SWEET
SEMI_SWEET

SWEET
SEMI_SWEET

DRY
SEMI_DRY

noWA ZeLAnDIA / neW ZeALAnD

Picton Bay Sauvignion Blanc 
Marlborough 

Żywe wino eksplodujace nutami sałatki owocowej, z dojrzałym agrestem, passifl ora, swieza limon-
ka i egzotycznymi aromatami ziół. W ustach, intensywne, z czysta i odswiezajaca kwasowoscia 

Szczep: 100% Sauvignon Blanc.
live wine exploding with notes of fruit salad, with ripe gooseberry, passion fruit, fresh lime and exotic herbal aromas. 

In the mouth, intense, with a clean and refreshing acidity. Strain: 100% Sauvignon Blanc.

75cl  149,-   

LIBAn / LeBAnon

Chateau Ksara Blanc de l’observatorie
Bekaa Valley

lekkie i owocowe wytrawe wino, któremu ciało i strukturę zapewniają szczepy obeidi
i clairette, natomiast charakterystyczny aromat nadaje Muscat. Intensywny i świeży smak to głów-

nie zasługa Sauvignon.
A light and fruity dry wine whose body and structure are provided by obeidi and clairette, while the characteristic 

aroma is provided by Muscat. The intense and fresh taste is mainly due to Sauvignon

75cl  189,-

Chateau Ksara Reserve du Couvent
Bekaa Valley

Intensywna, ciemnorubinowa barwa. Mocne aromaty, z dużą dozą ciemnej owocowości przeplata-
nej beczkową wanilią. W ustach finezyjne i eleganckie, z dominacją czarnej porzeczki. Prawdziwa 
harmonia pomiędzy solidnymi, mięsistymi taninami, a orzeźwiającą kwasowością. Wino wytraw-

ne, leżakowane w beczce. Kompozycja: Syrah, cabernet Sauvignon, cabernet Franc
Intense, dark ruby color. Strong aromas, with a large dose of dark fruitiness interspersed with barrel vanilla. In the 

mouth, sophisticated and elegant, with the dominance of blackcurrant. A real harmony between solid, fleshy tannins 
and refreshing acidity. Dry wine aged in a barrel. composition: Syrah, cabernet Sauvignon, cabernet Franc

75cl  189,-
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WInA BeZALKoHoLoWe
non-ALCoHoLIC WIneS

Wino bezalkoholowe otrzymujemy jak wina alkoholowe w procesie fermentacji soku  z owoców wi-
nogron. Różnica polega na tym, że na końcu procesu wino pozbawione jest alkoholu powstałego w 
skutek fermentacji. Alkohol jest usuwany w trakcie tzw. próżniowej destylacji. Wykorzystuje się do 
tego procesu specjalne urządzenie ze szkła borokrzemianowego oraz teflonu, które chronią produkt 
przed degradacją i zapewniają jednocześnie sterylność. Stosuje się wysokie podciśnienie (50 miliba-
rów) i temperaturę 33oc, aby zachować cenne w winie aminokwasy, kwasy cytrynowe oraz związki 
fenolowe. 
non-alcoholic wines we receive as alcoholic wines, in the process of grape fruit juice fermentation. 
The difference is that at the end of the process the wine is devoid of alcohol resulting from fermen-
tation. Alcohol is removed during the so-called vacuum distillation. A special device made of boro-
silicate glass and Teflon is used for this process, which protects the product from degradation and 
ensures sterility at the same time. High vacuum (50 millibars) and a temperature of 33 ° c are used 
to preserve valuable amino acids, citric acids and phenolic compounds in the wine.

Wina bezalkoholowe stworzono z myślą o: 

•	 osobach	na	niskokalorycznej	diecie	
 (wino bezalkoholowe ma obniżoną kaloryczność do 70%)
•	 kobietach	w	ciąży	i	karmiących
•	 kierowcach	
•	 sportowcach

non-alcoholic wines were created for:

•		 people	on	a	low	calorie	diet
 (non-alcoholic wine has a reduced calorific value up to 70%)
•	 pregnant	and	lactating	women
•		 drivers
•	 athletes

Chardonnay Cero Alhohol free 0%
Kalifornia / uSA

Delikatnie wytrawne wino o jasnosłomkowej barwie. W nosie nuty owoców egzotycznych i wanilii. 
Wino przyjemne, świeże i dobrze zbalansowane. Szczep: chardonnay

A delicately dry wine with a light straw color. notes of exotic fruit and vanilla on the nose. A pleasant, fresh 
and well-balanced wine. Strain: chardonnay

75cl  89,-  /  10cl  12,-

Zinfandel Cero Alhohol free 0%
Kalifornia / uSA

Delikatnie wytrawne wino o ciemnoczerwonej barwie. Wino pikantne, świeże i owocowe o wyraź-
nych nutach dojrzałych jagód. Szczep: Zinfandel.

A delicately dry wine with a dark red color. Spicy, fresh and fruity wine with clear notes of ripe berries.  
Grape: Zinfandel. 

75cl  89,-  /  10cl  12,-

cHARDonnAY

ZInFAnDEl


