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Wina Musujace / Sparkling Wines

Louis Roederer Brut Premier 75cl   380 zł
Champagne  - Francja
„Elegancki, soczysty szampan ze świetną nutą kwiatu jabłoni. W ustach 
przywołuje wspomnienie zielonego i żółtego jabłka, mandarynki i startego imbiru 
z dodatkiem krakersów z razowej mąki pszennej. Cudowna struktura, ze smacznym 
zakończeniem” – Wine Spectator. Kompozycja: 40% Pinot Noir, 40% Chardonnay, 
20% Pinot Meunier.

„Elegant, juicy champagne with a great hint of apple-blossom. In the mouth recalls 
the green and yellow apples, mandarynkii with the addition of grated ginger graham 
crackers with wheat fl our. Wonderful structure, with tasty completion „- Wine 
Spectator. Composition: 40% Pinot Noir, 40% Chardonnay, Pinot Meunier 20%.

Prosecco Brut Val D’Oca 75cl   89 zł
D.O.C. Treviso  - Włochy
Świetne musujące wino (wyprodukowane metodą charmat) z eleganckim 
kwiatowym bukietem i wyśmienitymi  „bąbelkami”. Znakomita równowaga między 
kwasowością a łagodnością. Podawać schłodzone jako aperitif, do ryb czy owoców 
morza. Szczep: Glera.

A terrifi c sparking wine (charmat method)with an elegant fl oral bouquet and a 
magnifi cent mousse. It has the perfect balance between acidity and soft ness. Served 
chilled as an aperitif, with fi sh or seafood.  Grape: Prosecco.

Flor de Raïm Semi-Seco 75cl  75 zł
D.O. CAVA - Hiszpania
Katalońskie wino musujące o słomkowo żółłtej barwie z zielonymi refl eksami. 
Wyprodukowane zgodnie z rygorystycznie zdefi niowanymi standardami produkcji. 
Bardzo owocowe, z nutami owoców cytrusowych, zielonego jabłka, dojrzałej 
brzoskwini. W ustach dobrze zbudowane z przyjemnymi „bąbelkami”. znakomicie 
odświeżające. Polecane jako aperitif, a także do kremowych deserów, musów 
czekoladowych, tart i pastries. Kompozycja: 60% Macabeo, 40% Parellada.

Catalan sparkling wine with a straw żółłtej color with green hues. Manufactured in 
accordance with strictly defi ned standards of production. Very fruity, with notes of 
citrus, green apple, ripe peach. In the mouth, well structured with a pleasant „bubbles”. 
perfectly refreshing. Recommended as an aperitif, as well as creamy desserts, chocolate 
mousse, tarts and pastries. Composition: 60% Macabeo 40% Parellada.
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Wina Białe

Neblina Sauvignon Blanc 15cl  12 zł     75cl  55 zł
Central Valley, Vina Cono Sur – Chile        
Zielonkawa barwa. Nos z aromatem owoców cytrusowych, grejpfruta i ziołami. 
W smaku odświeżające, dobrze wyważone, dające odczucie wina półwytrawnego. 
85% Sauvignon Blanc z 15% dodatkiem innych odmian. Ręcznie i mechanicznie 
zbierane winogrona dojrzewają 2 miesiące w kadzi ze stali nierdzewnej. Polecane 
do ryb i owoców morza.

Greenish in colour. Aromas of citrus fruits, grapefruit and herbs. On the palate 
refreshing, balanced and semi-dry. Blend of Sauvignon blanc (85%) and other 
grapes (15%). Hand and mechanical picked grapes age 2  months in stainless steel 
tanks. Ideal with fish and seafood. 

  

Riesling Kabinett Rudolf Müller 75cl  75 zł
Q.m.P. Mosel ,Rudolf Muller  - Niemcy
Rudolf Müller Kabinett wyprodukowany jest z dojrzałych gron Riesling, rosnących 
w Dolinie Mozeli. Winogrona te pozostają dłużej na krzaku w porównaniu z innymi 
odmianami, zyskując nazwę „Kabinett”. 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. Szczep: 100% Riesling.
   
Rudolf Müller Kabinett is made from ripe Riesling fruit grown in the Mosel Valley. 
These grapes are allowed to hang longer than most grapes, earning the designation   
“Kabinett”. This wine shows aromas of ripe apples, pears, peaches and citrus. Its 
slight sweetness makes it a perfect match with aged cheeses, veal with cream sauces, 
shellfish or chicken. Grape: 100% Riesling

 

Silverlake Sauvignon Blanc 75cl  90 zł
Marlborough Silverlake Vineyard - Nowa Zelandia
Wyróżniające się Sauvignon blanc wybuchające aromatem dojrzałej marakui, 
limonki z charakterystycznymi nutami egzotycznych ziół. W smaku soczyste, 
intensywne, z czystym zakończeniem. Szczep: Sauvignon blanc.

This distinctive Sauvignon blanc is bursting with aromas of ripe passion fruit, lime 
and exotic herbaceous grassy characters. It has a juicy mid-palate with intensity, 
finishing crisp and clean. Grape: Sauvignon blanc
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Wina Białe

Jinda-Lee Chardonnay 75cl  75 zł
South Eastern, Jindalee Estate  - Australia
Pełne owocowej słodyczy o delikatnym aromacie brzoskwiń, melona, marakui 
i kwiatu pomarańczy. Pełne i świeże, zachowuje równowagę między aromatem  
i smakiem tropikalnych owoców. Podawać  jako aperitif, do sałat, ryb, owocoów 
morza oraz delikatnych dań z białego mięsa. Szczep: Chardonnay.

Full of fruit sweetness with a delicate aroma of peach, melon, passion fruit and 
orange blossom. Full and fresh, a balance between the aroma and taste of tropical 
fruits. Serve  as an aperitif, with salads, fish, seafood and delicate owocoów white 
meat dishes. Strain: Chardonnay.

 

 

Los Gansos Gewurztraminer  75cl  90 zł
Central Valley, Vina Cono Sur - Chile
Gewurztraminer o wyrazistym nosie, gdzie kwiatowe aromaty doskonale komponują 
się z owocami lychee. W smaku owocowe, żywe, pełne wyrazu i świeżości. 

Gewurztraminer with an expressive nose, where floral aromas blend with the lychee 
fruit. The taste is fruity, lively, full of character and freshness. 

Castel Firmian Pinot Grigio Riserva  75cl  125 zł
D.O.C. Trentino, Mezzacorona - Włochy
60% wina po procesie fermentacji dojrzewa przez 6-8 miesięcy w dębowej beczce 
i następnie jest łączone z winem, które pozostało w kadziach ze stali nierdzewnej. 
Nos z dojrzałymi owocami (biała brzoskwinia, gruszka), rumiankiem oraz słodkimi 
nutami wanilii. W smaku harmonijne, eleganckie, czyste. Idealne jako aperitif, a 
także do makaronów, ryb i białego mięsa. Szczep: Pinot Grigio. 

60% of the wine, after the fermentation, aged for 6-8 months in oak barrel and next 
was blended with the remaining part of the wine from stainless steel tanks. The nose 
reminiscent of ripe fruit (white peach, pear), chamomile and sweet notes of vanilla. 
On the palate is harmonious, elegant, refined. Ideal as an aperitif. Pairs well with 
pasta, fish and white meat. Grape: Pinot Grigio.



PISHOTELPISHOTELA


Wina Białe

Chablis “Sainte Claire “  75cl  155 zł
A.C. Chablis, Jean-Marc Brocard – Francja
Bladożółta szata ze srebrzystoszarymi refleksami. Nos z dominującymi przyjemnymi 
i delikatnymi nutami kwiatów oraz owoców cytrusowych. Wino znakomicie 
wyważone, oddające mineralność gleby. Dojrzewa 9 miesięcy w kadziach ze stali 
nierdzewnej. Rekomendowane do owoców morza, tłustych ryb (łosoś, tuńczyk) czy 
kozich serów. Szczep: 100% Chardonnay.

Pale yellow robe with srebrzystoszarymi highlights. The nose of the dominant pleasant 
and subtle hints of flowers and citrus fruits. Wine perfectly balanced, reflecting the 
minerality of the soil. Matured nine months in stainless steel tanks. Recommended 
for seafood, oily fish (salmon, tuna) or goat cheese. Strain: 100% Chardonnay.

Wino Różowe/Rose Wine

Marques de Fuertigo rose semi-dry 15cl  11 zł     75cl  48 zł
Vino de Espana – Hiszpania                                                
Subtelnie łososiowa barwa. W smaku kuszące z truskawką i maliną. Doskonałe jako 
aperitif oraz do deserów, przekąsek, makaronów i białego mięsa.

Subtle salmon color. The tempting taste of strawberry and raspberry. Perfect as an 
aperitif or with desserts, snacks, pasta and white meat.
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 Wina Czerwone /Red Wines

Neblina Cabernet Sauvignon 15cl  12 zł     75cl  55 zł
Central Valley, Vina Cono Sur - Chile
Rubinowa barwa z fioletowymi refleksami. Intensywne aromaty śliwki z nutami 
czekolady. Dobrze wyważone, z ułożonymi taninami i świetnym zakończeniem. 
85% Cabernet Sauvignon z 15% dodatkiem innych odmian. Ręcznie (40%) oraz 
mechanicznie (60%) zbierane winogrona dojrzewają 4 miesiące w kadzi ze stali 
nierdzewnej. Polecane do grillowanego czerwonego mięsa.

Ruby red in colour with violet reflections. Intensive aromas of plum with notes of 
chocolate. On the palate good balanced with harmonic tannins and great aftertaste. 
Blend of Cabernet Sauvignon  (85%) and other grapes (15%). Hand (40%) and 
mechanical (60%) picked grapes age 4 months in stainless steel tanks. Ideal with 
grilled red meats.

Faustino VII Tinto 15cl  17 zł     75cl  75 zł
D.O.C. Rioja, Bodegas Faustino  – Hiszpania     
Dojrzewa 6 miesięcy w beczce z amerykańskiego dębu. Aromaty kuszące ze słodkimi 
nutami. W smaku świeże, eleganckie, bardzo przyjemne. Wino do każdej potrawy. 
Szczep: 100% Tempranillo.

Matures 6 months in American oak barrels. Enticing aromas with sweet notes. The 
taste is fresh, elegant, very pleasant. Wine for every dish. Strain: 100% Tempranillo.

Cono Sur Reserva Especial Merlot     75cl  105 zł
Colchagua Valley, Vina Cono Sur - Chile     
To jedwabiste i krągłe, czerwone wytrawne wino, powstało z gron szczepu Merlot 
zebranych w chilijskiej dolinie Colchagua. Swój niebanalny charakter zawdzięcza 
leżakowaniu w dębowych beczkach. Urzeka przyjemnym aromatem czerwonych 
owoców: śliwki, czarnej porzeczki i wiśni zwieńczonym akcentem kawy, białego 
pieprzu i dymu. Pełne i gładkie smakuje wybornie serwowane w temperaturze 16-
18°C w towarzystwie dań na bazie wieprzowiny, dziczyzny i serów.

It’s silky and rounded, dry red wine, created from grapes Merlot harvested in Chilean 
Colchagua Valley. Its original character owes its aging in oak barrels. It captivates 
with a pleasant aroma of red fruit: plums, blackcurrants and cherries topped with a 
touch of coffee, white pepper and smoke. Full and smooth taste delicious served at 
a temperature of 16-18 ° C, accompanied by pork-based dishes, game and cheese.



PISHOTELPISHOTELA


Wina Czerwone / Red Wines

Jinda-Lee Shiraz  75cl  75 zł
South Eastern, Jindalee Estate - Australia
Karmazynowa barwa z fioletowymi refleksami. Amerykański i francuski dąb użyty 
na różnych etapach procesu produkcji dodał złożoności i równowagi. W smaku 
wyczuwalne owoce jagodowe, konfitura ze śliwek, wiśnia oraz nuty pieprzu i dymu. 
Polecane do makaronu, pizzy, grillowanego steku, zapiekanek, pieczeni i grilla. Szczep: 
100% Shiraz.

Deep crimson in colour with purple hues. American and French oak were used at 
various stages of the winemaking process to add the complexity and balance. On the 
palate with berry fruits, plum jam, cherry and a touch of pepper and tobacco. Ideal for 
drinking now. It may be cellared for up to three years. Serve with pasta, pizza, grilled 
steak, casseroles, roasts and barbecues. The animal depiction on the label reflects the 
unique wildlife that inhabits the nearby river and bush land of South Eastern Australia. 
Grape: 100% Shiraz

Primitivo Pruneo   75cl  83 zł
I.G.P.Salento, Feudo  di Santa Croce - Włochy
Wino z prowincji Taranto położonej w regionie Puglia. Dojrzewa w tradycyjnym dębie 
przez 6 miesięcy. Rubinowa barwa z fioletowymi refleksami. Aromat intensywny, 
owocowy z nutami suszonej śliwki i wiśni. Pełne ciała, delikatne, wyważone wino. 
Idealne do pikantnych dań głównych, czerwonego mięsa, dziczyzny, dojrzałych serów. 
Szczep: 100% Primitivo.

The wine from province of Taranto located in Puglia. It aged 6 months in traditional 
oak. Ruby red colour, with violet reflections. Intense aroma, fruity with notes of 
prunes and cherry.

Ocra    75cl  150 zł
D.O.C. Bolgheri, Tenute Guicciardini Strozzi - Włochy
Ocra, “krew ziemi”, powstała w Bolgheri, w regionie który cieszy się wyjątkowym 
mikroklimatem do uprawy winorośli. Dojrzewa 12 miesięcy w barrique. Nos z 
trwałymi notami jeżyn i borówki oraz delikatnym tchnieniem skóry. W smaku 
przyjemne i ciepłe. Polecane do czerwonego pieczonego mięsa, dziczyzny i dojrzałych 
serów. Kompozycja: 40% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 20% Syrah.

Ocra, „the blond of the earth”, was created in Bolgheri, a locality which enjoys an 
exceptional winegrowing microclimate. It aged 12 months in barriques. The bouquet 
with long notes of blackberries, bilberries and a slight hint of leather. On the palate 
is fine and warm. Drink it with red  roast meats, game and ripe cheeses. Blend: 40% 
Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 20% Syrah
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Wina Czerwone /Red Wines
Chateau Bonnet   75cl  130 zł
A.C. Bordeaux Rouge ,Andre Lurton – Francja ,
Nos oddaje natychmiast rozpoznawalne aromaty ciemnej wiśni i dojrzałych 
truskawek, do których dołącza czarna porzeczka, fiołek oraz lekkie nuty tostu. Wino 
przyjemnie obfite, owocowość niespodziewanie bogata, a delikatna struktura to czysta 
przyjemność. Ujmująco zrównoważone. Znakomite do bogatej gamy potraw przez co 
najmniej kolejne 10 lat. Kompozycja: 50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot.

The nose gives instantly recognizable aromas of dark cherries and ripe strawberries, which 
joins blackcurrant, violet and light notes of toast. Wine pleasantly rich, fruity unexpectedly 
rich and delicate structure is a pleasure. Endearingly balanced. Great for a wide range of 
dishes for at least another 10 years. Composition: 50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot.

Jaworek Pinore XII   75cl  125 zł
Winnice Jaworek, Miękinia - Polska

Wino pozyskane z owoców klasycznej szlachetnej odmiany winorośli Pinot Noir, 
której bogate walory smakowe, delikatny charakter i łagodne taniny odnajdujemy w 
winie wytrawnym, lekkim i eleganckim. Długo leżakowane w dębowych beczkach 
nabrało swoistego aromatu wanilii mimo przykrytej ale wyczuwalnej delikatnej 
owocowości. Doskonałe do prostych potraw o intensywnym smaku, mięsa, 
miękkich serów typu Camembert.

Wine obtained from the fruit of the vine varieties classic noble Pinot Noir, whose rich 
taste, gentle nature and soft tannins found in wine, seasoned, light and elegant. Well-aged 
in oak barrels has gained a kind of vanilla flavor despite covered but perceptible delicate 
fruitiness. Ideal for simple dishes with intense flavor, meat, soft cheeses Camembert

Wino Słodkie / Sweet Wine
Ramos Pinto Ruby Porto  5cl  9 zł       75cl  120 zł
Vinho do Porto, Adriano Ramos Pinto – Portugalia            

Barwa  bardziej intensywna niż dla Tawny Port. Mocne owocowe aromaty 
przede wszystkim wiśni, jeżyny, śliwki i maliny z nutą cynamonu. Długie zwięzłe 
zakończenie. Wino pasuje do sałatki z kaczką, deserów z czerwonymi owocami  
i każdego rodzaju sera. Kompozycja: Tinta Barroca, Touriga Franca.

A dense red colour that is more intense than that of Tawny Port. Intense aromas of 
cherry, blackberry, plum and raspberry, with a hint of cinnamon. A long, compact 
finish. It pairs very well with duck salad, red fruit desserts and any type of cheese. 
Blend: Tinta Barroca, Touriga Franca.


