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O veneto
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Cascina Luisin ⦁

Vecchie Terre di Monte�ili ⦁ 

⦁ K. Martini & Sohn
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⦁ Rignana
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Istine ⦁ ⦁ Belpoggio

⦁ Morgassi



Wina stołowe
house wines

Mazza Toscana Bianco IGT 10/45/80

Istine Toscana Rosso Igt 10/45/80

prosecco

Valdobbiadene Rebuli Frizante DOCG 12/85

Foglia Rebuli Valdobbiadene Superiore Extra Dry DOCG  95

Millesimato Rebuli Valdobbiadene Spumante Dry IGT 105

wino różowe
rose wine

Istine Rosato Toscana IGT Toskania 13/90

Uniwersalne, delikatne wino o żywym, różowym kolorze. W ustach dominuje smak truskawek
oraz wiśni. Świetne jako aperitif. Wino tak dobre, że można je pić litrami.

wina deserowe
dessert wines

Moscato Polvanera IGT Puglia  8/95

Słodkie Moscato w słomkowym kolorze. Aromatyczne i świeże, harmonijnie ułożone.
W ustach delikatne nuty brzoskwini i limonki, w tle anyżowa nuta z dodatkiem szałwii.

aleatico polvanera  Igt puglia 11/95

Wino o rubinowym kolorze zaskakuje swoim intensywnym aromatem słodkich czereśni 
zmieszanych z nutą tymianku. Dobrze złożone, idealnie pasuje do słodkich potraw.

k. martini & sohn //alto adige//

Lagrein K.Martini & Sohn DOC Alto Adige 15/100

Ciemnorubinowy Lagrein z prowincji Bolzano. Dobrze zbudowany i aksamitny w smaku, o aromacie
�iołków, jeżyn, czekolady i kon�itury. Mocno aromatyczny, wyjątkowo rzadki szczep dla prawdziwych smakoszy

roncolato //veneto//

Valpolicella Ripasso San Rocco, Roncolato DOC Veneto 15/100

Kupaż trzech szczepów z apelacji Valpolicella. Młodszy ,,brat" Amarone. Malinowy kolor jest zapowiedzią
silnego aromatu czerwonych owoców, w tym wiśni i malin. W smaku dominuje słodycz podsuszanych owoców,
w tle delikatne taniny dębowej beczki. 

Amarone della Valpolicella Roncolato DOCG Veneto 220

Jedno z najsłynniejszych włoskich win. Ciemnobordowa, nasycona barwa z wiśniowymi re�leksami,
intensywny słodki zapach kon�itury, jeżyn i wanilii. W smaku jest mocno owocowe, wędzone, 
z wyczuwalną nutą gorzkiej czekolady. Wielkie wino na specjalne okazje.

cascina luisin //piemont//

Barbera Cascina Luisin DOC Piemont 15/100

Jeden z trzech najpopularniejszych włoskich szczepów. Jasnoczerwony, nasycony kolor Barbery jest
zapowiedzią smaku czerwonych owoców, szczególnie wiśni. Wino o zaokrąglonym smaku i wyraźnej kwasowości.

Nebbiolo Cascina Luisin DOC Piemont 120

Wino o subtelnym aromacie czerwonych owoców łączy się z delikatnymi taninami, 
w tle wyczuwalny �iołek i róża. Wino orzeźwiające i pełne w smaku.

Barbaresco ,,Rabaja” Cascina Luisin DOCG Piemont 190

Prawdziwy arystokrata smaku stworzony ze szczepu Nebbiolo. 
Wino o barwie ciemnorubinowej, wysoko ocenione przez przewodnik Roberta Parkera Wine Advocate. 
Aksamitna konsystencja, a przy tym miękki aromat �iołków, lukrecji i czerwonej porzeczki.

Barolo Cascina Luisin DOCG Piemont 260

Mocno zbudowane wino o wyraźnej strukturze, delikatnej kwasowości, harmonijnie układa się 
z posmakiem tanin, lekką słodyczą owoców i dębową beczką. 
Jedno z trzech najbardziej znanych i pożądanych włoskich win. 

10cl/0.5l/1l

5cl/0.75L

5cl/0.5l



wina czerwone
red wines

vecchie terre di montefili //toskania//

Montefilirosso Vecchie Terre di Montefili IGT Toskania  12/85

Klasyczny smak Toskanii, orzeźwiające wino z winnic Vecchie Terre di Monte�ili o wysokiej kwasowości. 
W kolorze głęboko rubinowe, o delkatnym zapachu wiśni i jagód, lekkie i proste wino.

Bruno di Rocca Vecchie Terre di Montefili IGT Toskania  160

Fioletowo-brunatny, mocno zbudowany supertoskan o pełnym ciele, zbalansowanej kwasowości z intensywnymi
garbnikami oraz dominującym aromatem dębowej beczki. Wysoko cenione przez krytyków,  z roku na rok dostaje
wysoką punktację, powyżej 90 punktów na 100 możliwych. Wino z wielkim charakterem.

Anfiteatro Vecchie Terre di Montefili IGT Toskania  260

Ukryty skarb  Toskanii, dzieło sztuki winiarskiej. Szczyt elegancji i subtelności smakowej wyciągniętej ze szczepu
Sangiovese. Wino z duszą, o rubinowej, żywej barwie, czarujące swoją złożonością smaków. W pierwszej dziesiątce najbardziej 
utytułowanych i nagradzanych win z Toskanii. Wielkie wino i nasz faworyt. 

rignana //toskania//

Rignana Chianti Classsico DOCG Toskania 13/90

Nowoczesne Chianti z samego serca Toskanii. Wino o typowej kwasowości dla szczepu Sangiovese, 
nasycone taninami. Intensywny, rubinowy kolor jest zapowiedzią aromatu wiśni i czerwonych owoców, 
z lekką nutą dębowej beczki.   
 
Rignana Chianti riserva DOCG Toskania 130

Wino starzone dwa lata w dębowej beczce. Intensywniejsze w smaku i kolorze od podstawowej wersji Chianti. 
Głęboka czerwień idąca w kolor purpurowy. W smaku nuty czerwonych owoców i pikantnych przypraw, 
z wyraźnym aromatem dębowej beczki. Nowoczesne, harmonijne i eleganckie.

Rignana Il Riccio IGT Toskania 160

Toskański, stuprocentowy Merlot. Wino pełne, aksamitne, nasycone taninami, lekko zmiękczonymi przez
dębową beczkę. Wino o zbalansowanej kwasowości z lekką słodyczą czerwonych owoców.

istine //toskania//

Istine Chianti Classico DOCG Toskania 13/90

Najbardziej aromatyczne i pachnące Chianti o jasnorubinowym kolorze. Wino o pełnej harmonii smaku oraz
dobrze zbalansowanej kwasowości, z garbnikowym posmakiem tanin. Wino lekkie i radosne.

Istine Chianti riserva  DOCG Toskania 160

Doskonale ułożone, zbalansowane, o delikatnej kwasowości i lekkim posmakiem tanin. 
W ustach smak czerwonych owoców, zwłaszcza wiśni i czereśni, o długim i ciekawym �iniszu. 
Wschodząca gwiazda toskańskiego winiarstwa. Wyjątkowe Chianti, jeden z naszych faworytów.

san lorenzo //toskania//

Rosso di Montalcino San Lorenzo DOC Toskania 16/110

Wiśniowe w ustach, z lekką drewnianą nutą pochodzącą z dębowej beczki. Kwasowość w tym winie wychodzi
na pierwszy plan, a do tego delikatne taniny.

Brunello di Montalcino San Lorenzo DOCG Toskania 260

Głęboko czerwone Brunello z winnicy San Lorenzo, charakteryzuje się aromatem leśnych owoców z korzennymi
niuansami. Wino jest aksamitne, pełne w smaku, o męskim charakterze. Mocna i wyraźna struktura. 

belpoggio //toskania//

Rosso di Montalcino Bellpogio DOC Toskania 16/110

Młodszy ,,brat" Brunello. Rubinowy kolor. Wino ze szczepu Sangiovese grosso, o wysokiej kwasowości, 
taniczne i dobrze zbudowane. Dominujący smak czerwonych owoców, w tym wiśni i czereśni 
z lekkim aromatem dębowej beczki. 

Brunello di Montalcino Bellpogio DOCG Toskania  260

Jeden z królów włoskich win, duma Toskanii. Eleganckie i świetnie ułożone wino, o ciemnoczerwonej barwie. 
Pełne i skoncentrowane. Mocny aromat dębowej beczki, wskazana jest dekantacja. Wino z wielkim charakterem,
cenione przez wielu krytyków na całym świecie.



wina białe
white wines

Soave Classico Monteleon, Roncolato DOC Veneto 12/85

Wino z apelacji Soave o słomkowo-miodowej barwie i delikatnie mineralnym smaku. Odznacza się dyskretnie
zarysowaną słodyczą i subtelną goryczką.

pinot grigio Roncolato IGT  Veneto 12/85

Wino o słomkowym kolorze. W ustach orzeźwiające, o wyraźnie kwiatowo-owocowycm bukiecie
(owoce cytrusowe, kwiat akacji). Aromatyczne i zrównoważone, z delikatną nutką mineralności.
      
pinot bianco K.Martini & Sohn DOC Alto Adige 13/90

Delikatne i wytrawne wino, pochodzące z Górnej Adygi. W smaku świeże i owocowe, 
z nutą zielonych jabłek i owoców cytrusowych, lekko mineralne.

chardonnay K.Martini & Sohn DOC Alto Adige 14/95

Młode Chardonnay z Górnej Adygi, o zielonkawo-żółtej barwie. Świeże, pełne w smaku, o delikatnym 
aromacie jabłek, gruszki i ananasa. 

Moscato Polvanera IGT Puglia  95

Aromatyczne, świeże i mineralne, harmonijnie ułożone wytrawne Moscato, w słomkowym kolorze. 
W smaku delikatne nuty brzoskwini i limonki, w tle anyżowa nuta z dodatkiem szałwii.

riesling K.Martini & Sohn DOC Alto Adige   100

Delikatnie zielonkawy Riesling z Górnej Adygi. Kwiatowe nuty harmonizują się z lekką mineralnością, 
charakterystyczną dla win z tego regionu. W smaku dominuje ananas, morela i zielone jabłko.

minutolo Polvanera IGT Puglia  100

Żółto-słomkowa barwa z zielonymi re�leksami. Bukiet słodki, lekko korzenny. Bogactwo miłych kwiatowych,
miodowo-owocowych aromatów z wyczuwalną nutą banana, rumianku oraz głogu.

Gavi di Gavi ”Tuffo” DOCG Piemont 105

Białe wytrawne wino o wysokiej kwasowości z elegancką, kwiatową nutą. 
W smaku wyczuwalny aromat owoców cytrusowych. Przyjemnie orzeźwiające.

Timorgasso Monferrato bianco DOC Piemont 110

Wino z prowincji Gavi. Bardzo rzadki biały szczep Timorasso, charakterystyczny dla Piemontu. 
Żywa, słomkowa barwa i intensywny bukiet z pikantną nutą i aromatem dymu oraz białych kwiatów. 

gewurztraminer K.Martini & Sohn DOC Alto Adige  110

Wino w barwie słomkowo-złotej, aromatyczne, pełne i skoncentrowane, o intensywnym zapachu.
Mocno zbudowane z wyczuwalną nutą goździków, róży, liczi i owoców tropikalnych.

cantine paradiso //puglia//

nero di troia Belmantello IGT PUGLIA 12/85

Wino o intensywnym rubinowym kolorze z �ioletowymi re�leksami. W smaku aromat owoców leśnych, 
wiśni i przypraw balansuje się z kwasowością i taninami. Wino z długim �iniszem. 

Negroamaro ,,Furfane” Belmantello IGT PUGLIA 12/85

Jeden z typowych szczepów południa Włoch. Mocno owocowe, z przeważającą nutą owoców leśnych. 
Pomimo swej wytrawności odznacza się wyjątkową słodyczą.

Primitivo Darione Belmantello IGT PUGLIA 13/90

Ciekawe Primitivo, o rzadko spotykanej intensywności zapachowej, w kolorze ciemnej czerwieni,
wyróżnia się na tle innych win z tego szczepu swoją wyjątkową słodyczą i wiśniowym aromatem. 

polvanera //puglia//

Primitivo Polvanera IGT PUGLIA  13/90

Wino w kolorze głębokiej czerwieni, o świeżym i intensywnym smaku suszonych owoców. 
Wino jest dobrze zbalansowane, o lekkiej słodyczy z nutami cynamonu i delikatnymi taninami.

Primitivo Polvanera ,,14’’ IGT Puglia 110

Ciemnoczerwona barwa jest zapowiedzią intensywnego smaku porzeczek i czereśni, wyraźna słodycz 
idealnie harmonizuje z taninami.

Primitivo Polvanera ,,16” DOC Puglia  160

Purpurowe Primitivo o bogatej palecie aromatów: czarne owoce, kwiat pomarańczy i orientalne przyprawy. 
Wino w ustach miękkie z długim �iniszem, o wyraźnym smaku śliwki i cynamonu. 
Jedno z najlepszych Primitivo z apelacji Gioia del Colle. Nasz kolejny faworyt.

Primitivo Polvanera ,,17” DOC Puglia 190

Barwa głębokiej czerwieni. Wino mocno owocowe, o posmaku suszonej moreli i śliwki z domieszką 
czekoladowo-tytoniowej nuty. Wielokrotnie nagradzane medalami, najlepsze Primitivo z winnicy Polvanera. 
Warte każdej ceny. 


