
MUSUJĄCE | WYTRAWNE

MITOS, Cava brut
HISZPANIA, WALENCJA

Ta Cava to połączenie dw�ch szczep�w: chardonnay oraz macabeo.     
 W ustach wino jest �wieże i eleganckie. W nosie odnajdziemy aromaty
owoc�w tropikalnych, cytrus�w, a także nuty drożdżowe. Idealne wino
na początek wieczoru.

MUSUJĄCE | PÓŁWYTRAWNE

Bedin, Prosecco DOC, extra dry
WŁOCHY, WENECJA EUGANEJSKA

Perliste bąbelki, aromaty �wieżego jabłka i gruszki oraz idealnie
zachowany balans pomiędzy kwasowo�cią a słodyczą - to wspaniałe
Prosecco jest efektem pracy rodziny Bedin, kt�ra od 1948 roku
specjalizuje się w produkcji win musujących.

BIAŁE | PÓŁWYTRAWNE

Hazy View, Chenin Blanc
RPA, PRZYLĄDEK ZACHODNI

Chenin blanc to szczep, kt�ry charakteryzuje się niezwykłą
aromatyczno�cią i niską kwasowo�cią - zachwyci nutami tropikalnych
owoc�w i �wieżego jabłka. Ma oleistą budowę i miodowy finisz. Dzięki
lekko słodkiemu wyko�czeniu jest idealnym winem do łączenia             
 z pikantnymi potrawami.

18 ZŁ /  100 ML
90 ZŁ / 750 ML

BIAŁE | PÓŁSŁODKIE

Arrocero, blanco, semidulce
HISZPANIA, ALICANTE

Połączenie 3 aromatycznych szczep�w - sauvignon blanc, muscat oraz
macabeo - stworzyło wino o przepięknych aromatach dojrzałych
tropikalnych owoc�w oraz kwiat�w. Wino jest wyważone i posiada
długi, elegancki finisz.

90 ZŁ / 750 ML

BIAŁE | WYTRAWNE

Castelnuovo del Garda, Pinot Grigio
WŁOCHY, WENECJA EUGANEJSKA

�wieże wino zbudowane w 100% ze szczepu pinot grigio. Wino lekko
mineralne z aromatami cytrus�w. Dzięki temu będzie wspaniałym
kompanem sałat i warzywnych da�. Sp�łdzielnia winiarska, w kt�rej
produkowane jest wino, znajduje się w bliskiej odległo�ci od znanego
jeziora Garda. 

95 ZŁ / 750 ML

MUSUJĄCE | WYTRAWNE

Moutard, Champage, Champ Persin brut
FRANCJA, SZAMPANIA

Szampan o niezwykle przyjemnych kwiatowych, �wieżych aromatach.
Stworzony w 100% ze szczepu chardonnay. W ustach zachwyci
delikatnymi nutami cytrus�w i pikantno�cią. Posiada długi, pełny
finisz z mineralnym wyko�czeniem.

 275 ZŁ /  750 ML

105 ZŁ / 750 ML

100 ZŁ / 750 ML

WINA MUSUJĄCE

WINA BIAŁE

wino ekologiczne

odpowiednie dla wegan; wino ekologiczne



BIAŁE | WYTRAWNE

Wild Paw, Chardonnay
AUSTRALIA, NOWA POŁUDNIOWA WALIA

Po�r�d aromat�w z łatwo�cią rozpoznawalnych w kieliszku dominują
akcenty dojrzałych, ż�łtych owoc�w - szczeg�lnie brzoskwini oraz
melona. Posiada lekko oleistą budowę, dzięki czemu bardzo dobrze
będzie wsp�łgrało z daniami w kremowych sosach.

110 ZŁ /  750 ML

BIAŁE | WYTRAWNE

Domaine des Malandes, Petit Chablis
FRANCJA, BURGUNDIA

�wieże, białe wino, w kt�rym przewodzą aromaty ż�łtych owoc�w.
Wino dodatkowo przełamane jest subtelną mineralno�cią, z kt�rej
apelacja Petit Chablis słynie. Warto zwr�ci� uwagę na samą winnicę -
Domaine des Malandes to winnica założona w 1949 roku od początku
prowadzona pod przewodnictwem kobiet.

190 ZŁ / 750 ML

BIAŁE | WYTRAWNE

Julien Braud, Muscadet Sèvre et Maine 
sur Lie
FRANCJA, DOLINA LOARY

Apelacja Muscadet Sèvre et Maine to bardzo ważna czę�� francuskiej
Doliny Loary. Wina z tego regionu mają niepowtarzalny charakter.    
 W tym winie urzekające jest połączenie nut cytrus�w, �wieżych
owoc�w    i solankowego finiszu.

 140 ZŁ / 750 ML

BIAŁE | WYTRAWNE

Weinhaus Steffen, Riesling Steillage
NIEMCY, DOLINA MOZELI

Klasyczny, �wieży riesling z Doliny Mozeli. Urzeka idealnie
zbalansowaną kwasowo�cią oraz przyjemnym aromatem cytrus�w      
 i białych kwiat�w. Idealny kompan da� rybnych czy warzywnych.

125 ZŁ /  750 ML

BIAŁE | WYTRAWNE

Los Haroldos, Torrontes
ARGENTYNA, MENDOZA

Jest to od�wieżające, intensywnie aromatyczne wino, w kt�rym
odkryjemy nuty cytrus�w oraz kwiat�w - w szczeg�lno�ci ja�minu.     
 Doskonale odnajdzie się w towarzystwie owoc�w morza,
wegetaria�skich przystawek oraz ostrej kuchni azjatyckiej.

105 ZŁ /  750 ML

BIAŁE | WYTRAWNE

Grangeneuve, Sauvignon blanc
FRANCJA, BORDEAUX

Francuskie sauvignon blanc z przewodnimi aromatami �wieżego
jabłka oraz cytrus�w. Chrupkie z dobrze zbalansowaną kwasowo�cią
będzie �wietnym towarzyszem da� rybnych i owoc�w morza.

 100 ZŁ / 750 ML

wino ekologiczne

https://www.vinsvaldeloire.fr/en/wine/muscadet-sevre-et-maine
https://www.vinsvaldeloire.fr/en/wine/muscadet-sevre-et-maine


CZERWONE | WYTRAWNE

Hazy View, Pinotage
RPA, PRZYLĄDEK ZACHODNI

�redniej budowy wino z przewodnimi aromatami dojrzałych ciemnych
owoc�w. Znajdziemy w nim r�wnież nuty wędzenia i tytoniu. Pomimo
tak intensywnych smak�w, wino nie przytłoczy zbyt mocnymi
taninami.

CZERWONE | WYTRAWNE

Bodegas Langa, Pasi�n
HISZPANIA, ARAGONIA

To wspaniałe wino jest zbudowane w 100% ze szczepu garnacha.
Spędziło prawie p�ł roku w beczce. W�r�d aromat�w można wyr�żni�
malinę, dąb i tyto�. Wino jest bardzo dobrze zbalansowane i posiada
długi, satysfakcjonujący finisz. Winnica rodziny Langa już od ponad 150
lat produkuje wino, zachowując wszystkie winiarskie tradycje, m.in.
ręczne zbiory.

CZERWONE | WYTRAWNE

Chateau Charron Classique
FRANCJA, BORDEAUX

Typowe dla win z Bordeaux połączenie szczep�w merlot, cabernet
sauvignon, cabernet franc z domieszką niespodziewanego malbeca
oraz mourvèdre. Dodatkowo wino spędziło 4 miesiące w beczce, co
nadało mu niezwykłej aksamitno�ci, a także zabalansowało aromat
czerwonych owoc�w.

120  ZŁ /  750 ML

CZERWONE | WYTRAWNE

Chapillon, Siendra
HISZPANIA, ARAGONIA

To kupaż aż 4 szczep�w, w kt�rym zdecydowaną podstawę stanowi
garnacha, a dodatkowo syrah, cabernet sauvignon oraz merlot. Takie
połączenie szczep�w nadało winu głębokiego, ciemnego koloru. Wino
było beczkowane przez rok. W kieliszku dominują aromaty wi�ni oraz
dębu. W ustach taniczne i pikantne.

140 ZŁ / 750 ML

CZERWONE | WYRAWNE

Sammarco, Primitivo di Manduria
WŁOCHY, APULIA

W winie perfekcyjnie wyczujemy wszystkie charakterystyczne dla
szczepu primitivo aromaty - czere�ni, jeżyny i czekolady. Dodatkowo
wino ma pełną budowę i aksamitne wyko�czenie. Posiada miękkie,
delikatne taniny.

140 ZŁ / 750 ML

CZERWONE | WYTRAWNE

Martinez Alesanco, Rioja Crianza
HISZPANIA, RIOJA

Wino składa się w 80% ze szczepu tempranillo oraz 20% ze szczepu
garnacha. Dojrzewało rok w beczce, a następnie kolejny rok
leżakowało w butelce. Dzięki temu wino zyskało aromaty owoc�w
le�nych z nutami wanilii i czekolady. W ustach poczujemy moc tanin
oraz przyjemny, dymny finisz.

130 ZŁ / 750 ML

90 ZŁ / 750 ML

18 ZŁ / 100 ML
90 ZŁ / 750 ML

WINA CZERWONE

odpowiednie dla wegan



CZERWONE | WYTRAWNE

Chocalan, Carmenere Reserva
CHILE, DOLINA MAIPO

Jest to krągłe, intensywne wino, oferujące aromaty słodkiej wi�ni, 
 czekolady i przede wszystkim papryki. Bardzo soczyste, w ustach
miękkie z bogatymi taninami. Idealne w połączeniu z grillowanymi
mięsami, cho� dzięki swoim zielnym aromatom r�wnież dobrze będzie
się komponowało z pieczonymi warzywami.

BIAŁE | PÓŁWYTRAWNE

Domaine Moltes, Muscat d'Alsace 2020
FRANCJA, ALZACJA

Muscat to szczep, kt�ry jest gł�wnie znany w słodkiej szacie, natomiast
na alzackiej ziemi dał wino delikatnie wytrawne z niezwykłym
kwiatowym aromatem, w szczeg�lno�ci wyczuwalnym ja�minem.      
 W ustach dominują słodkie owoce. Posiada krągłą budowę.
Szczeg�lnie polecane jako aperitif.

CZERWONE | WYTRAWNE

Domaine Moltes, Pinot Noir
FRANCJA, ALZACJA

Dzięki lekkiej budowie, delikatnej kwasowo�ci, niewielkiej ilo�ci
tanin i owocowych aromatach (żurawiny, wi�ni, malin) wino bardzo
dobrze połączy się z daniami kapu�cianymi oraz rybnymi. Pinot noir
z Domaine Moltès ma w sobie r�wnież nuty ziemiste, lekko
orzechowe, kt�re podkre�lą smak grzyb�w w daniu.

140  ZŁ /  750 ML

BIAŁE | WYRAWNE

Domaine des Malandes, Chablis Grand Cru
Vaudésir 2020
FRANCJA, BURGUNDIA

Piękne, bogate wino o pełnej, dojrzałej budowie. Fermentacja
odbywała się w dębowych beczkach przez 7 miesięcy. Posiada
niezwykle długi, aksamitny finisz, kt�ry przywołuje na my�l orzechy
włoskie oraz masło. Wino zbudowane w 100% z chardonnay pokazuje
także mineralny charakter całego regionu Chablis.

580 ZŁ / 750 ML

BIAŁE | WYTRAWNE

Michel Vattan, Sancerre O-P 2020
FRANCJA, DOLINA LOARY

Mała rodzinna winnica (9 ha), ręczne zbiory, prawie 40 letnie krzewy
winoro�li i cudowna zielona trawa rosnąca między nimi – to wszystko
sprawia, że to wino jest po prostu wyjątkowe. Sancerre z winnicy
Vattan charakteryzuje się nutami mineralno�ci i niesamowitym
aromatem li�ci czarnej porzeczki. W ustach zadowala pełną budową      
i jednocze�nie lekko�cią. Owocowe i niezwykle aromatyczne.

250 ZŁ / 750 ML

140 ZŁ / 750 ML

SELEKCJA
SPECJALNA

150 ZŁ / 750 ML

wino ekologiczne

wino ekologiczne

https://www.facebook.com/vinmoltes/?__cft__[0]=AZXDoNWB_dSVJrd4j9efeT58GQwFLcKJE2PDWqeLOh_oJKVhSYGg7_nKpcQkr6MNRi4EGn6efIP-aSl_XjPDDzi1FaDvNFLvZMvOBvQTTlxzrz2a6jSazwsftY0glFgk3iTcDUxFXX1fQTIXnS20FwRXyuy3GNdOOVKimA6fdsifmVEN7v6V3kkvyCg6E-2kmNQ&__tn__=kK-R

