
WINA 
 
Musujące 
 
Prosseco Perla Bianca, Veneto, Włochy, delikatnie wytrawne  
Aromaty młodych brzoskwiń i dojrzałych jabłek, świetnie otworzy każdą kolację, 750ml 60zł  
posłuży do toastów lub zapewni orzeźwienie w ciepłe dni. 
 
Białe 
 
Chateau Conquest, Bordeaux, Francja, wytrawne  
Aromaty grejfruta i świeżych ziół, wyraźna i czysta kwasowość, 750ml 80zł  
dobrze uzupełni dania z ryb morskich lub owoców morza.  
 
Rocca Antica, Pinot Grigio, Abruzja, Włochy, wytrawne 100ml     9zł
Aromaty cytrusów i owoców pestkowych, delikatne, świetne do sałatek, owoców 750ml 60zł  
morza i lekkich przystawek.  

 
Luciente blanco, Kastylia, Hiszpania, półwytrawne 100ml     9zł
Aromaty miodu, kwiatów i owoców egzotycznych, dotyk słodyczy, dobre do dań 750ml 60zł  
o elemencie owocowym lub pikantnych przystawek.  
 
Laballe La Demoiselle, Gaskonia, Francja, półsłodkie 100ml    10zł
Aromaty dojrzałych moreli i karmelu, wyraźna słodycz, doskonale posłuży, jako 750ml 65zł  
deser samo w sobie lub po prostu umili rozmowy przy kieliszku.  
 
Winnica Turnau Solaris, Zachodniopomorskie, białe delikatnie wytrawne  
Aromaty dojrzałej nektarynki, grejfruta i gruszki, wspaniale komponuje się z 750ml 120zł  
rybami i drobiem, nawet w pikantnej odsłonie. 
 
Czerwone 
 
Chateau Conquest, Bordeaux, Francja, wytrawne  
Aromaty czarnej porzeczki, pieprzu i jeżyn, pełne, uprzyjemni posiłek, 750ml 80zł  
który obfituje w aromatyczne przyprawy i treściwe mięsa.  
 
Chianti Nonnonani, Toskania, Włochy, wytrawne 100ml     9zł
Aromaty wiśni i porzeczek, średnie ciało, uniwersalne kulinarnie - sprawdzi się 750ml 60zł  
zarówno do wieprzowiny, wołowiny jak i makaronów w sosie pomidorowym.  

 
Luciente tinto, Kastylia, Hiszpania, półwytrawne 100ml     9zł
Aromaty słodkich jeżyn i czarnej porzeczki, odrobina słodyczy i miękkie taniny. 750ml 60zł  
Dobry towarzysz mięs dla tych, którym nie w smak wytrawność. 
 
Vina Losar, Kastylia, Hiszpania, półsłodkie 100ml     9zł
Aromaty jagód i konfiturowych malin, zauważalna słodycz, sprawi przyjemność 750ml 60zł  
solo i dobrze podsumuje obfity posiłek.  
 
Winnica Turnau Rondo/Regent, Zachodniopomorskie, czerwone wytrawne 750ml 130zł 
Aromaty ciemnych czereśni, jeżyn, czekolady i dymu, pełne i złożone wino, które  
wydobędzie z ciężkich, mięsnych potraw maksimum smaku.  


