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WINA MUSUJĄCE
Cristal Louis Roederer

Dom pérignon vintage

Szampania, Francja
Wino wytrawne
Jeden z najznakomitszych szampanów na
świecie. Bukiet bogaty w owoce cytrusowe,
czerwone jagody, białe kwiaty, uzupełniony
nutami tostów, czekolady i drewna.
Polecane do delikatnych potraw jak kawior,
ryby, skorupiaki czy raki.

Szampania, Francja
Wino wytrawne
Pełne życia ze spiralą aromatów kwiatów,
brzoskwiń, kokosów, nutą cynamonu,
kakao i tytoniu. Jest numerem jeden na
świecie.
1190 zł

1440 zł

Cava palau Semi Seco

prosecco Casa Defra

Hiszpania, Katalonia
Wino wytrawne
Białe musujące półsłodkie wino hiszpańskie
o subtelnych aromatach świeżych owoców
przemieszanych z nutami drożdży i chleba.
W ustach lekko słodkie, świeże, eleganckie.
Idealne do sajgonek, dojrzewającej szynki,
sorbetów, lodów, ciast lub jako aperitif

Włochy, Veneto
Wino wytrawne
Włoskie wino musujące o aromacie
owoców (gruszki i jabłka) i błyszczącej
słomkowej barwie. Na podniebieniu
świeże i delikatne. Doskonałe jako aperitif
i lekkich przekąsek z ryb i drobiu.

90 zł

95 zł

Moët & Chandon Brut Imperial
Szampania, Francja
Wino wytrawne
Wytrawna kompozycja win z winogron
chardonnay, pinot meunier i pinot noir.
Żywe owocowe z pikantną nutą i posmakiem
ciemnego chleba o aksamitnym i subtelnym
smaku. Doskonałe jako aperitif, pasuje do
ryb i owoców morza.
290 zł
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WINA BIAŁE
Chablis

La palma Chardonnay

Francja, Burgundia
Wino wytrawne
Biały burgund z siedlisk położonych na
słynnych glebach kimerydzkich. W nosie
bogate, ale delikatne owoce cytrusowe.
Na podniebieniu wyraziste, świeże, lekko
mineralne, o długim, czystym posmaku.
Doskonałe do skorupiaków, smażonych ryb,
szparagów, kozich serów lub jako aperitif.

Chile, Dolina Centralna
Wino wytrawne
Świeże i lekkie, pełne owocu wino. Zarówno
w nosie jak i ustach wyczuwalne nuty
cytrusów, zielonego jabłka, agrestu i owoców
tropikalnych. Pozostawia przyjemne
orzeźwienie. Idealne do homarów, ostryg,
dań z owoców morza, zielonych warzyw, dań
kuchni meksykańskiej, deserów owocowych.

200 zł

20 zł

80 zł

pinot grigio Casa Defra

eugène freytag gewurztraminer

Włochy, Veneto
Wino wytrawne
Włoskie białe wino wytrawne o cytrynowej
barwie i nosie pełnym aromatów owoców
tropikalnych i skórki chleba. W ustach
smaczne i rześkie, o przyjemnym
owocowym posmaku. Doskonałe do
sałatek, białych mięs, ryb, owoców morza.

Francja, Alzacja
Wino wytrawne
Francuskie białe wino wytrawne
o intensywnych aromatach tropikalnych
owoców i cytrusów wzbogaconych o nuty
różane. Usta pełne, dobrze zbudowane,
o subtelnej kwasowości i długim, czystym,
lekko cytrusowym posmaku. Idealne do dań
kuchni azjatyckiej.

80 zł

130 zł

Tuatara Bay Sauvignon Blanc

georgian valleys Sachino

Nowa Zelandia, Marlborough
Wino wytrawne
Lekkie, wytrawne białe wino z Nowej
Zelandii roztaczające wokół aromaty agrestu
i melona przemieszane z nutami ziołowymi.
W ustach delikatne, pełne owocu, przyjemnie
odświeżające. Doskonałe do owoców morza,
sałatek, jako aperitif.

Gruzja, Kachetia
Wino półwytrawne
Gruzińskie białe wino. Charakteryzuje
je delikatny kwiatowo-owocowy aromat
z dotknięciem suszonych owoców i świeży,
lekko złamany słodyczą smak. Doskonałe
do sałatek owocowych, tarty z kiwi, ciast
z jabłkami.

90 zł

20 zł

70 zł

Castillo de Molina Reserva
Chardonnay
Casablanca Valley, Chile
Wino wytrawne
Bogate wino o pełnej teksturze i wspaniałym
aromacie z nutami masła i wanilii. Świetne do
świeżych sałatek, białych ryb, makaronu
z warzywami, potraw z ryżem.
120 zł
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WINA CZERWONE
Serradenari Barolo

Tinto pesquera Crianza

Włochy, Piemont
Wino wytrawne
Szlachetne, świeże i eleganckie wino,
zachwycające intensywnymi aromatami
owoców, fiołków, imbiru i wanilii. W ustach
doskonale zbudowane, pełne, mocne,
wyraźnie taniczne, długie. Idealne do
dziczyzny, wołowiny duszonej w winie,
dojrzewających serów.

Hiszpania, Kastylia-León

Wino wytrawne
Świetnie zrównoważone o intensywnym
bukiecie pełnym aromatów dojrzałych
ciemnych owoców przemieszanych
z nutami przypraw. W ustach pełne,
o dojrzałych taninach i długim posmaku.
Doskonałe do pieczeni wołowej, gulaszu
cielęcego, dojrzewających serów.

195 zł

140 zł

Terra Barossa Shiraz

La palma Merlot

Australia, Dolina Barossy
Wino wytrawne
Klasyczny australijski shiraz przepełniony
aromatami słodkich jagód, śliwek
i przypraw. Doskonale zharmonizowane,
o miękkich taninach i długim, pełnym
owocu posmaku. Doskonałe do wędlin,
pieczonych mięs, makaronów z sosami
mięsnymi i dojrzewających serów.

Chile, Dolina Centralna
Wino wytrawne
Ekscytujące wino roztaczające wokół
aromaty czarnych czereśni, jagód
i przypraw wzbogaconych o nuty kawowe.
W ustach miękkie, bardzo owocowe,
jedwabiście taniczne, długie. Idealne do
czerwonych mięs, pieczonej kaczki, pizzy,
dojrzewających serów i smażonych ryb.

120 zł

20 zł

80 zł

Château Lamothe-vincent Rouge

georgian valley Sachino

Francja, Bordeaux
Wino wytrawne
Mocny aromat truskawek, jeżyn, czarnych
czereśni, likieru z czarnej porzeczki i lukrecji
przemieszany z nutami mineralnymi,
przyprawowymi i tostowymi. Usta o średniej
budowie, dobrej strukturze i równowadze
oraz dojrzałych, krągłych taninach. Idealne
do grillowanych mięs, dziczyzny, makaronów
z czerwonymi sosami i serów.

Gruzja, Kachetia
Wino półwytrawne
Wino gruzińskie o przyjemnym aromacie
świeżych owoców przemieszanych z nutami
kwiatowymi oraz delikatnym, słodkawym
smaku. Doskonałe do owoców, spaghetti
bolognese, gotowanej cielęciny.
20 zł

70 zł

80 zł

Castillo de Molina
Reserva Carménère
Lontue Valley, Chile

Wino wytrawne
Wino o głębokiej, czerwonej barwie. Aromaty
i smaki czerwonych owoców z delikatnym
akcentem przypraw, wanilii i pieprzu.
Wyśmienite do pieczonej jagnięciny, a także
do białych mięs.
120 zł
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WINA SŁODKIE
Sol de Mediterráneo
Hiszpania, Walencja
Wino słodkie
Białe, przyjemnie słodkie wino przepełnione
aromatami owoców cytrusowych
wzbogaconymi o nuty białych kwiatów.
W ustach harmonijne i delikatne, subtelnie
słodkie, o czystym, winogronowym
posmaku.Doskonałe jako aperitif, do sałatek
i deserów owocowych.
20 zł

viñamas Rosado
Hiszpania, Walencja
Wino półsłodkie
Różowe, lekkie, wino hiszpańskie
o przyjemnym bukiecie pełnym
aromatów truskawek i malin
przemieszanych z nutami owoców
cytrusowych. W ustach subtelnie słodkie,
świeże, zrównoważone. Doskonałe jako
aperitif,do sałatek i deserów owocowych.

70 zł

20 zł

70 zł

WINA REKOMENDOWANE PRZEZ
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LONG DRINK
Bloody Mary 

19,–

Wódka, sok pomidorowy, tabasco, sól, pieprz

Blue Lagoon



20,–

Wódka, Blue Curacao, Sprite, sok z cytryny

Cuba Libre



19,–

Rum, Coca- Cola sok z cytryny

Mojito



22,–

Rum, woda gazowana, cukier trzcinowy, limonka, mięta

Tequila Sunrise



19,–

Tequila, sok pomarańczowy, grenadine,

Long Island Ice Tea



29,–

Wódka, Gin, Tequila, Cointreau, sok z cytryny, Coca-Cola

SHORT DRINK
Black Russian



19,–

Wódka, Kahlua

Kamikaze 

19,–

Wódka, Blue Curacao, sok z cytryny

Mad Dog



15,–

Wódka, tabasco, syrop malinowy

Margherita



22,–

Tequila, Cointreau, sok z limonki, sól

Martini Coctail



22,–

Martini Extra Dry, Gin, zielone oliwki

Caipirinia 

22,–

Cachaca, cukier trzcinowy, limonka

Whisky Sour 

20,–

Whisky, sok z cytryny, syrop cukrowy

Krasnodwor_karta_03_2017_A4.indd 6

07.04.2017 05:15

Blended Whisky & Whiskey & Single Malt
Ballantine’s



Chivas Regal 12YO

15,–


Jack Daniel’s Old No.7 Brand

14,–


The Original Dimple 15YO

Gordon’s

Gin

(4cl)

Brandy



(4cl)



10,–
20,–

Cognac



10,–
10,–

Metaxa Amphora * * * * * * *

(2cl)



33,–
19,–



25,–
Rum


Bacardi
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27,–



Stock 84 Reserve

Malibu Caribbean

24,–





Seagram’s

22,–


Tomatin Single Malt 12YO

Remy Martin V.S.O.P

16,–



Johnnie Walker Black Label

Martell VS

16,–



Johnnie Walker Red Label

Hennessy VS

24,–


Jim Beam Kentucky Bourbon

(4cl)



(4cl)

10,–
14,–
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Sierra Gold

Tequila



Sierra Silver

(5cl)

16,–



14,–
Aperitif


Campari
Martini

(4cl)

14,–



14,–
Digestive


Jägermeister

(4cl)

Likier / Liqueur


Amaretto
Baileys Irish Cream

15,–

(4cl)

15,–



Bols Blue

15,–



10,–

Cointreau



Kahlúa

15,–



Passoa

10,–


Krupnik

15,–


7,–

Wódka / Vodka (4cl)
		
20,–

Potocki
Finlandia

		

Baczewski



70cl

195,–

10,–

70cl

120,–

10,–

50cl

80,–

70cl

110,–

50cl

70,–

70cl

90,–

Luksusowa

		

7,–

Żołądkowa Gorzka

			

8,–

			

7,–

Żubrówka

Alkohol szkodzi zdrowiu.
Młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym, alkoholu nie podajemy.
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