
Wina Domu
Cadeio Bianco  75cl – 50 zł
Sicily I.G.P. – Włochy 10cl –   8 zł
Szczepy: Inzolia, Catarratto

WYTRAWNE
Sycylijskie białe wino delikatnie wytrawne o jasno-słomkowo-żółtej barwie. Przyjemne aromaty brzoskwiń z niuansami mine-
rałów. W smaku świeże i trwałe. Polecane do rybnych hors d’hoeuvre, makaronów z sardynką lub sosem pomidorowym,grillo-
wanego ptactwa i kurczaka. 

Cadeio Rosso 75cl – 50 zł
Daunia I.G.P.– Włochy 10cl –   8 zł
Szczep: Sangiovese

WYTRAWNE 
Głęboka rubinowa barwa. Owocowe aromaty morwy i śliwki. Wino delikatnie wytrawne  świeże,  trwałe, dobrze zbudowane. 
Rekomendowane do surowej szynki, melona, makaronów, grillowanego białego i czerwonego mięsa oraz grillowanej ryby. 

Wino  Musujące

Prosecco  Riondo  Extra Dry         75cl – 60 zł
D.O.C. - Włochy 8cl –   7 zł
Szczep: Glera

PÓŁWYTRAWNE 
Odświeżające, rewelacyjne, półwytrawne owocowe Prosecco wyprodukowane metodą Spumante. Przywołuje wspomnienie słod-
kiego, soczystego jabłka, gruszki oraz kwiatu akacji. W smaku bliżej wina półwytrawnego aniżeli półsłodkiego (cukier resztkowy: 
14g/l). Rewelacyjne jako aperitif, do włoskiej szynki, przekąsek czy owoców. Na każdą okazję. 

Wina Białe
Zafrico White 75cl – 40 zł
South Africa - Afryka
Blend

PÓŁWYTRAWNE 
Świeże, białe, półwytrawne wino z nutami gruszki i imbiru. Rekomendowane jako aperitif,  a także do owoców morza, drobiu, 
sałatek. Zalecana temperatura podawania 9-11oC. 

Riesling Kabinett Rudolf Müller           75cl – 60 zł
Mosel Pradikatswein – Niemcy
Szczep: Riesling

PÓŁWYTRAWNE 
Wino oddaje aromaty dojrzałych jabłek, gruszek, brzoskwini oraz owoców cytrusowych. Jego lekka słodycz doskonale pasuje do 
dojrzewających serów, cielęciny w kremowych sosach, owoców morza czy kurczaka. 

Neblina Chardonnay 75cl – 50 zł
Central Valley - Chile
Szczep: 95% Chardonnay

WYTRAWNE 
Blado żółta barwa. Intensywne i świeże aromaty z owocami cytrusowymi, gruszką  i ananasem. W smaku odświeżające, 
delikatne, wyważone, lekko słodkie. Polecane do ryb  i owoców morza.



 Wina Czerwone
 

Zafrico Red 75cl – 40 zł
South Africa – Afryka płd.
Blend

PÓŁWYTRAWNE 
Czerwone półwytrawne wino wyprodukowane w winnicach Południowej Afryki. W smaku harmonijne, przepełnione aromatem 
dojrzałych owoców leśnych z subtelną nutą korzennych przypraw. Polecane do czerwonych mięs, makaronów i serów. Podawać 
w temperaturze pokojowej.

Neblina Cabernet Sauvignon 75cl – 50 zł
Central Valley - Chile
Szczep: 85% Cabernet Sauvignon

WYTRAWNE 
Rubinowa barwa z � oletowymi re� eksami. Intensywne aromaty śliwki z nutami czekolady. Dobrze wyważone, z ułożonymi 
taninami i świetnym zakończeniem. Polecane do grillowanego czerwonego mięsa.

Primitivo Pruneo 75cl – 65 zł
Salento I.G.P. - Włochy
Szczep: Primitivo

WYTRAWNE 
Dojrzewa w tradycyjnym dębie przez 6 miesięcy. Rubinowa barwa z � oletowymi re� eksami. Aromat intensywny, owocowy z 
nutami suszonej śliwki i wiśni. Pełne ciała, delikatne, wyważone wino. Idealne do pikantnych dań głównych, czerwonego mięsa, 
dziczyzny, dojrzałych serów. 

Wina Deserowe
Estrella de Murviedro - Moscatel           75cl – 50 zł
Valencia D.O.P. – Hiszpania 10cl –   8 zł
Szczep: Moscatel Aleksandryjski.

SŁODKIE 
Naturalnie słodkie białe wino w Walencji. Intensywna żółto-złota barwa z zielonymi niuansami. Mocny aromat z charaktery-
styczną dla odmiany skórką pomarańczową i lychee. Polecane jako wino deserowe oraz do każdego rodzaju słodkiego dania.

Estrella de Murviedro Vino dulce      75cl – 50 zł
Rosado Moscatel Garnacha 10cl –   8 zł
Valencia D.O.P. - Hiszpania
Szczep: Moscatel Aleksandryjski, Garnacha

SŁODKIE 
Naturalnie słodkie, różowe  wino o szczególnej owocowości i niskiej zawartości alkoholu. Jasno wiśniowa barwa z � oletowymi 
akcentami. Intensywne i mocne aromaty czerwonych owoców, skórki pomarańczowej i lychee. Deserowe wino idealne do słodkich 
potraw. 

Zafrico Red Semi-Swee 75cl – 40 zł
South Africa      10cl –   6 zł
Blend

PÓŁSŁODKIE
Piękna rubinowa barwa. Nos kusi świeżymi owocowymi aromatami (śliwka, jeżyna, � gi) z delikatnymi ziołowymi nutami. 
Słodkie taniny odpowiadają za kręgosłup tego dobrze zbudowanego półsłodkiego, czerwonego wina, wprowadzając do 
przyjemnego zakończenia. Zalecane lekkie schłodzenie.


