SPECJALNOŚCI SCANDI RESTAURANT
SPECIALTIES OF SCANDI RESTAURANT
Przystawka / Starter
Pyza

32zł

grzyby / kasza pęczak / sos miodowo-grzybowy
mashrooms/ pearl barley / honey and mushrooms sauce

Zupa / Soup
Zupa Tajska / Thai Soup

29zł

krewetki / kurczak / curry / mleko kokosowe / trawa cytrynowa
prawns /chicken / curry / coconut milk / lemon grass

Danie główne / Main Course
Stek z polędwicy wołowej / Beef sirloin steak

89zł

polędwica / puree z topinamburu / sezonowe warzywa confit / sos do wyboru: serowy, demi glace
beef sirloin / topinambur puree/ seasonal vegetables / sauce : cheese or demi glace

Deser / Dessert
Krem z marakui / Passion fruit cream
marakuja / ciastko czekoladowe / orzechy karmelizowane / śmietana czekoladowa / limonka
passion fruit / chocolate cake / caramelized nuts / chocolate cream / lime

24zł

PRZYSTAWKI / STARTERS
Tatar wołowy / Beef tartare

42zł

polędwica / szalotka / kapary / anchois / korniszon / jajko przepiórcze / gorczyca marynowana/
espuma grzybowa/puder oliwkowy
beef sirloin / scallion / capers / anchois / gherkin / partridge egg / pickled mustard / mushroom
espuma / olive powder

Wątróbka drobiowa / Poultry liver

24zł

truskawki / cebula / krem z octu balsamicznego / grzanka dyniowa
strawberries / onion / balsamic oil cream / pumpkin toast

Smażone krewetki (6szt) / Fried prawns (6pcs)

44zł

oliwa ziołowa / czosnek / pieczywo
herbs oil / garlic / bread

SAŁATKI / SALADS
Sałatka z kurczakiem / Chicken salad

34zł

mix sałat / kurczak / boczek / pomidorki koktajlowe / anchois / grzanki / parmezan
mixed salad / chicken / bacon / cherry tomatoes / anchovies / toasts / parmesan cheese

Sałatka z kozim serem / Goat cheese salad

32zł

mix sałat / ser kozi / orzechy karmelizowane / cebula marynowana / pomidor koktajlowy / owoce
dressing miodowo-musztardowy / grzanki
mixed salad / goat cheese / caramelized nuts / pickled onion / cheery tomatoes / fruits / honey and
mustard dressing / toasts

Sałatka z polędwicą wołową / Beef sirloin salad

39zł

mix sałat / polędwica wołowa / pomidor / ser gorgonzola / marynowana czerwona cebula / figa
orzechy włoskie / dressing musztardowo-gruszkowy
mixed salad / beef sirloin / tomato / gorgonzola cheese / pickled red onion / fig / walnuts / mustard
and pears dressing

ZUPY / SOUPS
Rosół drobiowy / Chicken broth

18zł

kurczak / kaczka / włoszczyzna / pierożki mięsne
chicken / duck / vegetables / meat dumplings

Krem z leśnych grzybów / Forest mushroom cream

22zł

grzyby / śmietana / chips z parmezanu
mushrooms / cream / parmesan chips

DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSE
Filet supreme / Fillet supreme

39zł

czarny ryż / warzywa sezonowe karmelizowane / sos tymiankowy
black rice / caramelised seasonal vegatables / thyme sauce

Policzek wołowy / Beef cheek

45zł

puree chrzanowe / warzywa sezonowe karmelizowane / puree z buraka / sos bordelaise
horseradish puree / caramelised seasonal vegetables / beetroot puree / bordelaise sauce

Kaczka / Duck

45zł

kluski dyniowe / buraki glazurowane / sos demi glace
pumpkin dumplings / glazed beetroots / demi glace sauce

Filet z sandacza / Zander fillet

55zł

gratin dyniowo - ziemniaczany / puree z zielonego groszku / sos cytrynowy
pumpkin and potatoes gratin / green peas puree / lemon sauce

Flaczki z boczniaka / Oyster muschroom chitlins

32zł

boczniak / warzywa / czarny ryż / puree z zielonego groszku / wywar ze skorupiaków / chipsy z batata
oyster mushroom / vegatables / black rice / green peas puree / crustacean brew / sweet potato chips

MAKARONY / PASTAS
Aglio Olio

29zł

oliwa / czosnek / pomidorki koktajlowe / rukola
oil / garlic / cheery tomatoes / rocket

Tagliatelle

45zł

krewetki / czosnek / białe wino / masło / pietruszka / chili
prawns / garlic / white wine / butter / parsley / chili

Penne rigatoni

37zł

kurczak / panchetta / szpinak / orzech włoski / czosnek / sos serowy
chicken / panchetta / spinach / walnut / garlic / cheese sauce

Risotto z polędwiczką wieprzową / Risotto with pork loin

41zł

grzyby / białe wino / grana padano / pietruszka
muschrooms / white wine / grana padano / parsley

DESERY / DESSERTS
Crème brûlée

19zł

śmietanka / kawa / baileys / cukier trzcinowy / owoce
cream / coffee / baileys / cane sugar / fruits

Puchar lodowy / Sundae

21zł

lody / owoce / bita śmietana / sos malinowy
ice-cream / fruits / whipped cream / raspberry sauce

Szarlotka / Apple Pie
jabłka / rozmaryn / żubrówka / mus cynamonowy / kruszonka / beza / lody waniliowe
apples / rosemary / żubrówka / cinnamon mousse / crumble / meringue / vanilla ice-cream

24zł

PIEROGI / DUMPLINGS
Pierogi z mięsem / Meat dumplings

29zł

Pierogi ruskie / Dumplings with potato and cottage cheese

29zł

BURGERY / BURGERS
Classic Burger

36zł

bułka pszenno-żytnia / wołowina / rukola / pomidor / boczek / cheddar / czerwona cebula
ketchup / majonez
wheat-rye bun / beef / rocket / tomato / bacon / cheddar / red onion / ketchup / mayonnaise

Special Burger

39zł

bułka pszenno-żytnia / wołowina / rukola / pomidor / boczek / cheddar / chutney / sos słodko-ostry
wheat-rye bun / beef / rocket / tomato / bacon / cheddar / chutney / sweet and spicy sauce

Burger Na Ostro / Spicy Burger

38zł

bułka pszenno-żytnia / wołowina / rukola / pomidor / boczek / cheddar / czerwona cebula
jalapeno / sos sriracha
wheat-rye bun / beef / rocket / tomato / bacon / cheddar / red onion / jalapeno / sriracha sauce

Drobiowy Burger / Chicken Burger

34zł

bułka pszenno-żytnia / podudzie z kurczaka / rukola / czerwona cebula / jalapeno / sos słodko-ostry
wheat-rye bun / chicken drumstick / rocket / red onion / jalapeno / sweet and spicy sauce

Wege Burger / Vegetarian Burger
bułka pszenno-żytnia / ser kozi / pieczony burak / rukola / pomidor / czerwona cebula
majonez / ketchup / pikantna salsa
wheat-rye bun/ goat cheese / baked beetroot / rocket / tomato / red onion / mayonnaise
ketchup /spicy sauce
Do każdego burgera podajemy sałatkę Colesław i frytki.
For each burger we serve coleslaw salad and fries.

36zł

PIZZA
MALMO

28zł

sos pomidorowy / ser mozzarella / oregano
tomato sauce / mozzarella cheese / oregano

BERGEN

34zł

sos pomidorowy / ser mozzarella / ser kozi / ser lazur / parmezan / oregano
tomato sauce / mozzarella cheese / goat cheese / azure cheese / parmesan cheese / oregano

HELSINKI

32zł

sos pomidorowy / ser mozzarella / szynka / pieczarki / oregano
tomato sauce / mozzarella cheese / ham / mushrooms / oregano

OSLO

34zł

sos pomidorowy / ser mozzarella / szynka / boczek wędzony / salami napoli / papryczka jalapeno / oregano
tomato sauce / mozzarella cheese / ham / smocked bacon / napoli salami / jalapeno pepper / oregano

STOCKHOLM

34zł

sos pomidorowy / ser mozzarella / szynka parmeńska / pomidory koktajlowe / parmezan / rukola / oregano
tomato sauce / mozzarella cheese / Parma ham / cherry tomatoes / parmesan cheese / rocket / oregano

UPPSALA

32zł

sos pomidorowy / ser mozzarella / kurczak / szpinak / gorgonzola
tomato sauce / mozzarella cheese / chicken / spinach / gorgonzola cheese

ALTA

30zł

sos pomidorowy / ser mozzarella / suszone pomidory / czarne oliwki / czerwona cebula
tomato sauce / mozzarella cheese / sun-dried tomatoes / black olives / red onion

ESPOO

31zł

sos pomidorowy / ser mozzarella / mascarpone / salami napoli / peperoncino / czerwona cebula
tomato sauce / mozzarella cheese / mascarpone cheese / napoli salami / peperoncino / red onion

BODØ
sos pomidorowy / biała mozzarella / pancetta / bazylia
tomato sauce / white mozzarella cheese / pancetta / basil

34zł

MENU DLA DZIECI / KIDS MENU
Rosół domowy z makaronem
Homemade broth

12zł

Nuggetsy drobiowe w panko z frytkami i surówką z marchewki
Chicken nuggets in panko with fries and grated carrot

19zł

Kluski leniwe z masłem i owocami
Dumplings made from potatoes flour, eggs and cottage cheese,
served with butter and fruits

17zł

Penne z kurczakiem i sosem śmietanowym
Chicken penne with cream sauce

19zł

NAPOJE ZIMNE

SOKI ŚWIEŻO WYCISKANE

COLD DRINKS

FRESHLY PRESSED JUICES

Woda
Water

Pomarańcza / Orange

16zł

Grejpfrut / Grapefruit

16zł

Pomarańczowo – grejpfrutowy
Orange – grapefruit

16zł

Cisowianka Niegazowana
Still water Cisowianka

0,3l 9zł
0,7l 16zł

Cisowianka Perlage
Sparkling water Cisowianka

0,3l 9zł
0,7l 16zł

Pepsi

0,2l

9zł

TŁOCZNIA MAURERA

Pepsi Max

0,2l

9zł

SOKI NATURALNE NFC*

7up

0,2l

9zł

Mirinda

0,2l

9zł

Jabłko / Apple

12zł

Schweppes Tonic

0,2l

9zł

Marchew – Jabłko / Carrot – Apple

12zł

Sok pomarańczowy
Orange juice

0,2l

9zł

Burak – Jabłko / Beetroot – Apple

12zł

Sok jabłkowy
Apple juice

0,2l

9zł

Jabłko – Pokrzywa / Apple – Nettle

12zł

Rabarbar – Jabłko / Rhubarb – Apple

12zł

Sok porzeczkowy
Black currant juice

0,2l

9zł

Sok grejpfrutowy
Grapefruit juice

0,2l

9zł

Red Bull

250ml 15zł

NATURAL JUICES NFC*

*NFC – NOT FROM CONCENTRATE - JUICE PRODUCED
BY PRESSING OR SQUEEZING RAW FRUIT OR VEGETABLE

ON LEMON
On Lemon

LEMONIADY SEZONOWE
LEMONADE

12zł

Cytryna-miód
Lemon and honey

400ml 13zł
850ml 22zł

Syrop miodowo – cytrynowy / woda gazowana
lub niegazowana / liście mięty / owoce sezonowe
Honey – lemon syrup / still or sparkling water / mint
seasonal fruits

PIWO
BEER

browar rzemieślniczy Dziedzice
Dziedzice Craft Brewery

Rokitnik-brzoskwinia
Sea buckthorn and peach

Pils 5,2% alk.

15zł

Weizen 5,2% alk.

15zł

Marcowe 6% alk.

15zł

AIPA 6,5% alk.

15zł

Koźlak 7% alk.

15zł

Grejpfrutowe 4% alk.

15zł

Bezalkoholowe 0,5% alk.

15zł

Heineken 0,5l

12zł

Heineken 0% alk. 0,5l

12zł

400ml 13zł
850ml 22zł

syrop rokitnikowo – brzoskwiniowy / sok z cytryny
woda gazowana lub niegazowana / owoce sezonowe
sea buckthorn and peach syrup / lemon juice
still or sparkling water / seasonal fruits

NA DZIEŃ DOBRY!
HAVE A GOOD DAY!

Prosecco Royal

19zł

prosecco / creme de cassis / sok z cytryny
prosecco / creme de cassis / lemon juice

Martini Sparkling Tea

19zł

Martini fiero / prosecco / napar hibiskusowy / sok z cytryny
Martini fiero / prosecco / hibiscus infusion / lemon juice

Bellini
prosecco / puree brzoskwiniowe
prosecco / peach puree

19zł

ROZGRZEJ SIĘ! / WARM UP!
Herbata rozgrzewająca / Warming tea

16zŁ

z miodem / with honey
z sokiem malinowym i konfiturą / with rasperry juice and jam

Herbata z prądem / Tea with liquor

16zŁ

z wiśniówką / with cherry
z piołunówką / with Piołunówka (wormwood)

Wino grzane / Mulled wine

12zł

Miód grzany / Mulled honey

12zł

Czekolada na gorąco / Hot chocolatte

16zł

Bezalkoholowy napój rozgrzewający / Alcohol free warming drink

16zł

KOKTAJLE / COCKTAILS
Rocky Peach

22zł

rum angostura 5 / syrop rokitnik – brzoskwinia / cytryna / białko / bitters angostura
rum angostura 5 / sea buckthorn and peach syrup / lemon / protein / bitters angostura
słodko-kwaśny, zaskakujący, aromatyczny
sweet and sour, surprising, aromatic

Fresh but Spicy

22zł

żubrówka bison grass / syrop miód – cytryna / bitters spicy – korzenny
żubrówka bison grass / honey and lemon syrup / bitters spicy
cytrusowy, orzeźwiający, delikatnie pikantny
citrus, refreshing, slightly spicy

Cherry Lady

22zł

wiśniówka Jakob Haberfeld / cucielo rosso / hibiskus / cytryna
wiśniówka Jakob Haberfeld / cucielo rosso / hibiscus / lemon
lekko wytrawny, intensywny, z nutą słodyczy
slightly dry, intense, with a hint of sweetness

Big Boss

24zł

gin beefeater / cucielo bianco / aperol / grejpfrut / cytryna
gin Beefeater / cucielo Bianco / aperol / grapefruit / lemon
wytrawny, delikatny, lekko kwaśny
dry, delicate, slightly sour

Tennessee Straight Sour

24zł

jack daniels no.7 / syrop z kafiru / sok z cytryny / bitter z kardamonu / liście mięty
jack Daniels no.7 / kaffir lime syrup / lemon juice / cardamom bitter / mint
orzeźwiający, ziołowy, słodko-kwaśny
refreshing, herbal, sweet and sour

Old Town Spirit

24zł

piołunówka jakob haberfeld / sok z limonki / syrop miętowy / woda gazowana / liście mięty / owoce sezonowe
piołunówka jakob haberfeld / lime juice / mint syrup / sparkling water / mint / seasonal fruits
ziołowy, wytrawny, słodkie nuty, lekko cytrusowy, orzeźwiający
herbal, dry, sweet, citrus, refreshing

Nasi barmani stworzą dla Was również klasyczne koktajle – zapytaj obsługę o ich dostępność.
Our bartanders would gladly prepare classic coctails for you.

ALKOHOLE / ALCOHOL
APERITIF 100ml

WÓDKA KRAFTOWA
CRAFT VODKA

JAKOB HABERFELD, Oświęcim

Martini Bianco

11zł

Martini Extra Dry

11zł

Martini Rosso

11zł

Martini Fiero

11zł

APERITIF 40ml
Aperol

11zł

Campari

11zł

Lillet Blanc

12zł

Lillet Rose

12zł

Cucielo Rosso

16zł

Cucielo Bianco

16zł

Czysta Zgoda, Ziemniaczana, Wiśniówka, Piołunówka,
Orzechówka, Miodonka
Zgoda Rye, Potato, Cherry, Piołunówka (wormwood),
Walnut, Honey

Kieliszek
Glass

40ml 18zł

Butelka
Bottle

500ml 189zł

Pakiet 3 wybranych butelek 500ml 499zł
Set of three bottless
Pakiet degustacyjny - 3 wybrane wódki
Tasting set- 3 chosen vodkas
25ml 29zł

WÓDKA 40ml

AMERICAN WHISKEY 40ml
BOURBON

VODKA

Ostoya

13zł

Finlandia

11zł

Finlandia smakowa
Finlandia flavoured

12zł

limonka, kokos, żurawina, mango
lime, coconut, redberry, mango

Jack Daniels's

20zł
700ml 249zł

Jack Daniels's Rye

22zł

Jack Daniels's Honey

22zł

Jack Daniels's Apple

22zł

Uluvka

22zł

Jack Daniels's Gentleman

27zł

Śliwowica Łącka

16zł

Jack Daniels's Single Barrel

32zł

Woodford Reserve

30zł

Wild Turkey 101

20zł

Bulleit

20zł

Bulleit Rye

20zł

WÓDKA NA BUTELKI 500ml
BOTTLES OF VODKA

Ostoya

159zł

Finlandia

129zł

Finlandia smakowa
Finlandia flavoured

139zł

limonka, kokos, żurawina, mango
lime, coconut, redberry, mango

Uluvka

229zł

Śliwowica Łącka

189zł

Do każdej zamówionej butelki 1l napoju
bezalkoholowego gratis
For each ordered bottle of vodka 1l soft drink for free

WHISKY SINGLE MALT 40ml
BenRiach 10yo

24zł

Glenglassaugh

24zł

Aberlour 12yo

22zł

GlenDronach 12yo

28zł

WHISKY BLENDED 40ml

KONIAK / BRANDY 40ml

Jameson
13zł

Ballantine’s Finest
Chivas 12yo

700ml 11zł
169zł

Chivas 18yo

28zł

Martell V.S

22zł

Martell XO

86zł

Metaxa 12

22zł

Stock 84

12zł

34zł

GIN 40ml

TEQUILA 40ml
El Jimador Blanco

14zł

El Jimador Reposado

14zł

Beefeater

12zł

Bombay Sapphire

16zł

Hendrick’s

28zł

LIKIERY 40ml

GIN 40ml

Jagermeister

13zł

Cointreau

12zł

Kahlua

12zł

Baileys

12zł

Malibu

12zł

Amaretto

12zł

Luxardo Maraschino

13zł

Bacardi Carta Blanca

12zł

Bacardi Carta Oro

12zł

Bacardi Carta Negra

12zł

Bacardi Spiced

12zł

Angostura Reserva

15zł

Angostura 5

18zł

Angostura 7

22zł

KARTA KONESERA WIN / CONNOISSEUR WINE LIST
WINA BIAŁE I CZERWONE / WHITE AND RED WINES
Domaine Fevre, Chablis , Burgundia, Francja / France

but. 189zł

Prezentowane Chablis jest świeże i owocowe (owoce o białym miąższu, takie jak brzoskwinia i gruszka,
z nutami cytrusowymi) i już wykazują dobrą mineralność. Przyjemne z aperitifem, dobrze komponują
się z ostrygami, skorupiakami i grillowaną rybą, ale także z tradycyjnymi burgundzkimi przepisami,
takimi jak jambom persillé (szynka z pietruszką).
Presented Chablis is fresh and fruity ( white pulp fruits such as peach and pear with citrus notes)
already shows good minerality. Pleasant with an aperitif, go well with oysters, shellfish and grilled fish,
but also with traditional Burgundian recipes such as jambom persillé (ham with parsley).

Biscardo, "Enigma" Sangiovese Appassimento IGT Rubicone,
Emilia-Romania, Włochy / Italy

but. 189zł

Czerwone wino o kolorze głębokiej purpury z intensywnym bukietem owoców leśnych i balsamicznych
nut. Pełne, potężne Sangiovese z miękkimi i słodkimi taninami na finiszu.
Deep purple wine with an intense bouquet of forest fruits and balsamic notes. Full, powerful
Sangiovese with soft and sweet tannins in the finish.

Biscardo, Amarone della Valpolicella DOCG Classico, Veneto,
Włochy / Italy

but. 258zł

Amarone o głębokiej barwie czerwonych minerałów granatu, prezentuje charakterystyczny
intensywny, hojny bukiet przepełniony ciemnymi wiśniami i borówkami, aromaty skóry, migdałów i
subtelne akcenty tytoniu i kawy. Potężne wino z delikatną taniną i długim finiszem.
Amarone wine with deep garnet red color. It presents a characteristic intense, generous bouquet full of
dark cherries and blueberries with aromas of leather, almonds and subtle touches of tobacco and
coffee. It is the full body wine with delicate tannins and a long finish.

Poderi Colla, Barolo DOCG Bussia, Piemont, Włochy / Italy

but. 258zł

Barolo z cennego, historycznego Cru. Wino o głębokiej czerwieni minerałów granatu i rubinów
prezentuje elegancki bukiet drobnych czerwonych owoców z przyprawami, nutą kwiatową i smołą.
Majestatyczne Nebbiolo o sile, harmonii i złożoności wspaniałej orkiestry.
Barolo from precious, historical Cru. Wine with deep garnet red color. It presents elegant bouquet of
tiny red fruits with spices, touch of flowers and tar. Majestic Nebbiolo with the strength, harmony and
complexity of a great orchestra.

KARTA WIN / WINE LIST
WINA MUSUJĄCE / SPARKLING WINE
Biscardo, Prosecco Millesimato DOC Spumante Extra Dry,
Włochy / Italy

but.
120ml

88zł
15zł

Prosecco w stylu spumante o trwałych bąbelkach przynoszące aromaty jabłek i kwiatów brzoskwini. Na
podniebieniu lekkie, orzeźwiające, z delikatnie goryczkowym finiszem.
Prosecco in spumante style with lasting bubbles that bring aromas of apples and peach flowers. Light,
refreshing on the palate, with a slightly bitter finish.

Biscardo, Prosecco Rose Millesimato DOC Spumante Extra Dry,
Włochy / Italy

but.
120ml

99zł
16zł

Jasnoróżowe prosecco z, delikatnym i trwałym “musowaniem”. Bukiet Intensywny i aromatyczny, z
nutami czerwonych porzeczek, poziomek i płatków róży.
Pale pink prosecco with a delicate and lasting bubbles. Intense and aromatic bouquet, with notes of red
currants, wild strawberries and rose petals.

WINA BIAŁE I RÓŻOWE / WHITE AND ROSES WINES
Wino domowe białe / White house wine

Crane Lake, Chardonnay, Kalifornia, USA

120ml 15zł
500ml 50zł
1000ml 100zł
but.

82zł

Wino o jasno słomkowej barwie z aromatami gruszki, melona i wanilii. Aromaty cytrusowe i zielone
jabłko, z jedwabistym odczuciem w ustach. Dobrze wyważony I zorganizowany.
Light straw-colored wine with aromas of pear, melon and vanilla. Aromas of citrus and green apple,
with a silky mouthfeel. Well balanced and organized

Aldegheri, Custoza „La Rune” DOC Veneto

but.
120ml

99zł
16zł

but.
120ml

99zł
16zł

Blend aromatycznych szczepów pochodzących z Veneto. Nos z owocami
cytrusowymi, brzoskwinią, ziołami, polnymi kwiatami oraz mineralną nutą. W ustach dobrze ułożone,
pozostawiające długi finisz.
A blend of aromatic strains from Veneto. Nose with citrus fruit, peach, herbs, wildflowers and a mineral
note. Well laid out in the mouth, leaving a long lasting finish.

Biscardo, "Rosapasso" Pinot Nero IGT Veneto, Toskania,
Włochy / Italy

Świeże i harmonijne różowe wino o poziomkowo - wiśniowym bukiecie oraz delikatnie
goryczkowym finiszu.
Fresh and harmony rose wine with redcurrant and cherry notes and delicate bitter finish.

WG Stromberg – Zabergäu, Riesling Feinherb QbA, Wirtembergia, but. 105zł
Niemcy / Germany
120ml 18zł
Półwytrawne wino, kwieciste, wyraziste, a przyjemna słodycz białych owoców, delikatnie zanurzonych
w miodzie, harmonijnie współgra z cytrusową kwasowością.
Semi-dry wine is flowery, expressive, and the pleasant sweetness of white fruit with honey
harmoniously composes with citrus acidity.

Encosta do Xisto, Escolha Branco, DOC Vinho Verde, Minho,
Portugalia / Portugal

but.

92zł

Wino o cytrynowym kolorze z zielonymi refleksami. W nosie aromaty białych kwiatów, wzmacniają
owoce zielonego jabłka i brzoskwini. Wino świeże, lekkie, z trwałym finiszem.
Lemon-colored wine with green reflections. In the nose, aromas of white flowers, green apple and
peach. Fresh, light wine with a lasting finish.

Mount Olympus by Saint Clair, Sauvignon Blanc Marlborough,
Nowa Zelandia / New Zealand

but. 129zł

Owocowy bukiet, w którym agrest z marakują przeplatają się z cytrusami oraz nutami ziół, szparagów i
zielonej papryki. Wino jest czyste, wyraziste i orzeźwiające dzięki wysokiej kwasowości.
A fruity bouquet with gooseberries, passion fruit and citrus enriched with notes of herbs, asparagus
and green pepper. The wine is clean, expressive and refreshing thanks to its high acidity.

WINA CZERWONE / RED WINES
Wino domowe czerwone / Red house wine

120ml 15zł
500ml 50zł
1000ml 100zł

Maison L. Tramier&Fils, Pinot Noir, Burgundia, Francja / France

but. 89 zł

Wyczuwalny smak jagód. Pinot Noir o delikatnej pikantności, dobrze wyważone.
Z przyjemnym finiszem.
A noticeable berry flavor. This Pinot Noir is slightly spicy, well-balanced.
With a nice finish and good acidity.

Biscardo, "Neropasso" Rosso Veneto IGT, Toskania, Włochy / Italy but.

99zł

Wino o rubinowej barwie oferujące owocową słodycz oraz aromat wiśni, czereśni i kompotu
śliwkowego, wzbogaconego pikantnymi akcentami.
Ruby wine offers fruity sweetness with cherry, sweet cherry, and plum notes enriched by spicy accents

Biscardo, "Neropasso" Rosso Veneto IGT, Toskania, Włochy / Italy but.
120ml

99zł
16zł

Casato di Melzi by Biscardo, Primitivo ITG Salento, Puglia,
Włochy / Italy

89zł
15zł

Wino o rubinowej barwie oferujące owocową słodycz oraz aromat wiśni, czereśni
i kompotu śliwkowego, wzbogaconego pikantnymi akcentami.
Ruby wine offers fruity sweetness with cherry, sweet cherry, and plum notes enriched by spicy accents

but.
120ml

Wino prezentuje intensywne, trwałe aromaty drobnych czerwonych i czarnych owoców. Usta pełne,
dobrze zbudowane, gdzie skoncentrowany, słodki, owocowy ton łagodnie balansuje kwasowość.
The wine presents intense, lasting aromas of tiny red and black fruits. The mouthfeel is full, where a
concentrated, sweet, fruity tone gently balances acidity.

Vina Santurnia, Crianza, Rioja, Hiszpania

but.

89zł

Wino o czerwieni owoców granatu prezentuje intensywny bukiet, w którym ciemnym owocom
towarzyszą lukrecja, przyprawy i czekolada. Dobrze zbudowane, krągłe, o przyjemnej trwałej
owocowości pozostającej do samego końca
The red pomegranate wine presents an intense bouquet in which dark fruit is accompanied by licorice,
spices and chocolate. Well built, round, with a pleasant lasting fruitiness that remains until the very
end.

Melipal Ikella Malbec, Mendoza, Argentyna / Argentina

but. 112zł

Malbec dojrzewający 6 miesięcy we francuskim dębie. Bukiet tworzą aromaty czerwonych owoców,
śliwek, płatków róż wzbogacone nutami tytoniu i trufli. W ustach wyczuwalne dobrze zbudowane ciało,
dominują soczyste czerwone owoce, pieprz i czekolada.
Malbec matured for 6 months in French oak. The bouquet is created by aromas of red fruit, plums, rose
petals, enriched with notes of tobacco and truffles. In the mouth, a full body is felt, with dominant of
juicy red fruit, pepper and chocolate.

