Przystawki
Starters

1. Śledź w occie z paprykową salsą, rzodkiewkami, młodymi kiełkami
warzyw i grzankami-140g
17,50
Herring in vinegar with pepper salsa, radishes, young sprouts and croutons

2. Pierś z kaczki z sałatką z jabłek i selera z chrupiącym
parmezanem-150g

24,50

Duck breast with apple and celery salad and crunchy parmesan cheese

3. Łosoś z pikantnym marynowanym kalafiorem, grzanką z
ciasta filo, ziołami i puree warzywnym -130g

26,50

Salmon with spicy marinated cauliflower, filo pastry, herbs
and vegetable puree

4. Patelnia krewetek w białym winie i ziołach -150g

31,50

Hot frying pan with prawns in white wine and herbs

5. Tatar wołowy z żółtkiem 64ºC, cebulką dymką, ogórkiem
małosolnym i chrupkami z kaszy gryczanej -130g

31,50

Beef tartare with egg yolk 64ºC, onion scallions, pickled cucumber and
buckwheat crisps

6. Mini tarty z mozzarellą di buffala, pomidorami, cukinią,
bakłażanem na sałatce z rukoli i oliwą z
suszonych pomidorów -170g

21,50

Mini tarts with mozzarella di buffalo , tomatoes, zucchini, eggplant
on salad with arugula and olive oil and dried tomatoes
Ciepłe bułeczki ,masło gratis do zakąsek
Bread and butter free with starters

Wifi barracuda-restauracja

Przystawki
Starters

7. Sałata Cezar: Rzymska sałata, dresing Cezar, prażony boczek,
parmezan i wybór dodatków:
Caesar Salad: Roman lettuce, Caesar dressing, roasted bacon,
parmesan cheese and a choice of additives:

Grillowana pierś z kurczaka-100g

23,50

Grilled chicken breast

Kalmary w tempurze-100g

24,50

Tempura squid

Grillowany łosoś-100g

28,50

Grilled salmon

8. Fasolka szparagowa oraz szparagi z migdałami z bułką tartą i
musztardą i jajkiem 64ºC -150g
16,50
Green beans and asparagus with almonds, bread crumbs and
mustard and egg 64ºC -30

9. Krewetki w tempurze z ogórkiem marynowanym w czosnku i
mięcie z dipem jogurtowym -150g
26,50
Tempura prawns with cucumber marinated in garlic and mint
with yoghurt sauce

10. Sałatka z kozim serem z owocami leśnymi i winegretem
orzechowym-250g

25,50

Goat cheese salad with wild fruit and walnut vinaigrette

11. Sałatka ze szczawiem, szpinakiem baby ,wędzonymi szprotkami,
domowymi piklami i winegretem koperkowym -150g
23,50
Salad with sorrel, baby spinach, smoked sprat, homemade
pickles and dill vinaigrette
Ciepłe bułeczki ,masło gratis do zakąsek
Bread and butter free with starters

ZUPY
Soup’ s

1. Zupa borowikowa z łazankami-300 ml

16,50

Boletus soup with noodles

2. Zupa łososiowa ze świeżym majerankiem-300ml

16,50

Salmon soup with marjoram

3. Chłodnik z papryki, pomidorów i truskawek z pieprzem,
melonem i krakersami -300ml

15,50

Cold soup with peppers, tomatoes and strawberries with
pepper, melon and crackers

4. Zupa z dorszem i owocami morza z glonami
wakame i pastą miso -300ml

15,50

Soup with cod and seafood with wakame seaweed and miso paste

5. Zupa minestrone (włoska zupa warzywna)-300 ml

15,50

Minestrone -Italian vegetable soup with buckwheat groats

MAKARONY
Pasta

1. Makaron z krewetkami z czosnkiem i pietruszką
oliwą z oliwek i parmezanem-250g

31,00

Pasta with prawns with garlic and parsley with olive oil and
parmesan cheese

2. Tagliatelle pomidorowe z włoskim boczkiem, cukinią,
zielonym groszkiem i suszonymi pomidorami-250g
Tagliatelle with Italian bacon, tomato, zucchini, green peas
and dried tomatoes

31,00

RYBY I OWOCE MORZA
Main dishes Fish & Sea Food

Półmisek Barracuda
Porcja XXXL dla 3 lub 4 osób - 1800/1000g

189,00
Wyśmienita kompozycja ryb
(Dorsz, łosoś, filet z pstrąga, mule, halibut, kalmary, karmazyn) z
ziemniakami, frytkami, ryżem jaśminowym, sezonowymi warzywami,
świeżą sałata oraz dwoma sosami.

“Barracuda plate”
XXXL portion for 3 or 4 persons – 1800/1000 g
Mouth-watering composition of fish and sea foods ( cod, salmon ,trout, mussels
halibut ,calamari, redfish )served with potatoes, fries, jasmine rice, seasonal
vegetables ,fresh salad and two sauces.

1. Filet z dorsza pieczony pod panierką ziołową z domowymi
frytkami i sałatką z młodych sałat i szpinaku-450/150g
35,50
Fillet of cod baked in herb batter with homemade chips and salad
with young lettuces and spinach

2. Karmazyn z młodym bobem, ryżem jaśminowym,
chrupkami z boczku, warzywami sezonowymi i sosem
winno-koperkowym-450/150g
35,50
Redfish with a young broad beans, jasmine rice, bacon crisps,
seasonal vegetables and wine-dill sauce

RYBY I OWOCE MORZA
Main dishes Fish & Sea Food

3. Pieczony filet z barramundi na potrawce z ciecierzycy z
pastą tom-yum i młodymi warzywami-400/150g
45,00
Roasted fillet of barramundi on a chickpea stew
with tom-yum paste and young vegetables

4. Halibut pieczony z potrawką z pieczonych papryk, cukinii i
bakłażana ze świeżą bazylią i oregano z młodymi ziemniakami i
sosem ajvar-400/150g
39,50
Halibut baked with ragout of roasted peppers, eggplant and zucchini with
fresh basil and oregano with young potatoes and ajvar sauce

5. Łosoś grillowany z ryżem basmati, glonami wakame,
sosem sweet chili, wędzonym tofu i kiełkami rzodkiewki-400/150g
45,00
Grilled salmon with basmati rice, wakame seaweed, sweet chili sauce
with smoked tofu and radish sprouts

6. Mule :
w mleku kokosowym ze świeżym mango i chili -600g

48,00

lub

gotowane na winie w czosnku i pietruszce-600g
Mussels (choose your style)
in coconut milk with fresh mango and chili
or
boiled in wine with garlic and parsley

7. Filet z pstrąga z sałatką z cieciorki, młodych kiełków, warzyw
sezonowych z winegretem na bazie tamaryndowca i mięty-420/150g
35,50
Fillet of trout with a salad of chick peas, young sprouts, seasonal
vegetables with vinaigrette based on tamarind and mint

DANIA MIĘSNE
Meat Dishes

1. Stek z polędwicy wołowej z grzybami, warzywami sezonowymi,
domowymi frytkami, krewetkami w tempurze i sosem porto-550/200g
79,00
Sirloin steak with mushrooms, seasonal vegetables, homemade
potato chips, shrimp’s tempura and port wine sauce

2. Karkówka wieprzowa marynowana w ciemnym piwie, orzechach
i miodzie z kapustą na krótko z boczkiem i jabłkami oraz
ziemniakami z koperkiem i warzywami sezonowymi-460/180g
33,50
Pork neck marinated in dark beer,walnuts and honey with young
cabbage, bacon and apples with potatoes with dill and seasonal
vegetables

3. Jagnięcina duszona z grzybami i pomidorkami cherry, szalotką i
szczypiorem z kremową kaszą pęczak i ziołami-600/400g
45,00
Lamb stewed with mushrooms and cherry tomatoes, shallots and
chives with creamy buckwheat groats and herbs

4. Pierś z kurczaka w panierce ziołowo-cytrynowej i soli morskiej
z młodymi sałatami ,warzywami i ziemniakami -460/180g
32,50
Chicken breast baked with lemon-herbs crust with sea salt ,young
lettuce, vegetables and potatoes

5. Stek z antrykotu z grillowanymi warzywami i domowymi
frytkami z sosem pieprzowym-500/200g
49,00
Rib eye steak with grilled vegetables, homemade fries and pepper
sauce

DANIA DLA DZIECI
For kids

1. Fileciki z dorsza w cieście z frytkami i
młodymi warzywami-250/100g

19,50

Battered fillet of cod with fries and young vegetables

2. Makaron kokardki z owocami i kremowym serkiem-220/100g
18,50
Pasta with fruit and creamy cheese

3. Makaron z sosem bolońskim-200g

19,50

Pasta with Bolognese sauce

DESERY
Desserts

1. Truskawkowe ptasie mleczko z mini bezikami, świeżymi
truskawkami i pianą z palonej białej czekolady -150g

15,50

Strawberry marshmallow with mini meringues, fresh strawberries
and a foam of roasted white chocolate

2. Panna cotta jagodowa z bazylią z biszkoptem migdałowym,
kruszonymi jeżynami i sosem z owoców leśnych -150g
15,50
Berry panna cotta with basil and berry sponge cake with almond , crushed
blackberries and forest fruit sauce

3. Ciastko owsiane z musem pomarańczowym, czekoladą i kakao-150g
15,50
Oatmeal cake with orange mousse, chocolate and cocoa

4. Puchar lodów z owocami i bitą śmietaną-170g
14,50
Mixed ice cream with fresh fruits ,whipped cream

5. Czekoladowe Brownie z lodami waniliowo wiśniowymi i
kremem limonkowym-140g
Chocolate brownie with vanilla-cherry ice cream and lime cream

15,50

NAPOJE GORĄCE
ESPRESSO
ESPRESSO DOPPIO(PODWÓJNE ESPRESSO)
ESPRESSO MACCHIATO(ESPRESSO Z PLAMKĄ MLECZNEJ PIANY)
ESPRESSO CON PANNA(ESPRESSO Z BITĄ ŚMIETANĄ)
CAFFÉ CRÈMA (Z WIĘKSZĄ ILOŚCIĄ WODY, MOŻE BYĆ Z MLEKIEM)
CAPPUCCINO(ESPRESSO ZE SPIENIONYM MLEKIEM)
CAFFÉ LATTE(ESPRESSO Z MLEKIEM I MLECZNĄ PIANĄ)
CAFFÉ MOCCHA(Z CZEKOLADĄ, MLEKIEM, BITĄ ŚMIETANĄ)
LATTE MACCHIATO (WARSTWOWA, SYROP, MLEKO, MLECZNA PIANA)
CAFFÉ SUPREME( WARSTWOWA, SYROP, MLECZNA PIANA, B. ŚMIETANA)
ESPRESSO CORRETTO (ESPRESSO , KILKA KROPLI GRAPPY)
CAFFÉ VIENNESE (CAFE CRÈMA, ADVOCAAT, B .ŚMIETANA)
CAFFÉ ITALIANO (CAFE CRÈMA, AMARETTO, B. ŚMIETANA)
CAFFÉ BAILEY’S (CAFE CRÈMA, BAILEYS, B. ŚMIETANA)
IRISH CAFFÉ (CAFE CRÈMA, IRISH WHISKEY, B. ŚMIETANA)

8,00
12,00
9,00
9,00
8,00
9,00
10,00
12,00
14,00
15,00
12,00
12,00
12,00
14,00
14,00

Czekolada
1.KLASYCZNA –MLECZNA

9,50

HERBATA
LIŚCIASTA
1. ZŁOTY HORYZONT KENII-czarna liściasta

8,00

Najwyższej jakości czysta herbata kenijska w postaci długich, łamanych
liści, z których uzyskuje się złocisty w kolorze napar z wyczuwalną goryczką.

2. TRUSKAWKOWA ŁĄKA-czarna liściasta, aromatyzowana

8,00

Czarna herbata z liofilizowaną truskawką, to wyjątkowy duet pachnący
świeżymi truskawkami, niczym wielka łąka, czerwona od soczystych
owoców.

3. ŚWIT NAD YUNNAN-zielona liściasta

8,00

Czysta zielona herbata liściasta rodem z jednego, z najsłynniejszych
regionów herbacianych – Yunnan – leżący w górzystej części południowozachodnich Chin.

4. JAŚMINOWA PERŁA- biała liściasta, aromatyzowana

8,00

Delikatna herbata pozyskiwana wyłącznie ze świeżych, jeszcze nie do
końca rozwiniętych liści. Uzyskany napar ma jasny, słomkowy kolor i
wyraźny smak jaśminu.

5. JAGODOWE RUNO-ziołowo-owocowa, liściasta

8,00

Wyśmienita kompozycja różnych jagodowych owoców: borówka, dzika
róża, jarzębina. Aromatyczny, czerwony napar przywołuje bogactwo
orzeźwiających smaków.

6. CZEKOLADOWA OPOWIEŚĆ-ziołowo-owocowa, czarna, liściasta 8,00
Skład tej herbaty brzmi jak opowieść o krainie smaków i aromatów – to
kunsztowne połączenie czarnej herbaty, wielu gatunków owoców oraz
aromatycznych przypraw, zwieńczone czekoladową nutą prażonego
kakaowca.

NAPOJE ZIMNE
COLD DRINKS

Pepsi,Mirinda,7Up
Tonic
S. Pellegrino but. gaz
Acqua Panna but. n/gaz
Woda mineralna

30 cl
30 cl
25 cl
25 cl
30 cl

5,50
5,50
8,00
8,00
5,00

20 cl

5,00

20 cl

5,00

Ice Tea cytrynowa, brzoskwiniowa, zielona herbata 20 cl

5,00

Mineral Water

Sok pomarańczowy, grejpfrutowy, jabłkowy
Orange, grapefruit, apple juice

Sok z czarnej porzeczki, pomidorowy
Blackcurrant ,tomato juice
Ice tea citron,peach, green tea

Sok wyciskany pomarańczowy

20 cl

9,50

20 cl

11,50

30 cl

12,00

Freshly squeezed orange juice

Sok wyciskany grejfrutowy
Freshly squeezed grapefruit juice

Red Bull

DRINKI BEZALKOHOLOWE
NON ALKHOLIC DRINKS

Mojito b/alk
30 cl
(Finest Call syrop mojito, limonki, cukier brązowy ,mięta, woda)
Sanbitter
30 cl
(Włoski aperitif o smaku campari z sokiem pomarańczowym )
Red Night
30 cl
(Grenadine, sok pomarańczowy, limonka)
Lemoniada cytrynowa
30 cl
(woda, cytryna, cukier trzcinowy, mięta)

11,50
11,50
11,50
8,00

PIWO BECZKOWE
PILSNER URQUELL
PILSNER URQUELL

0,5L
0,3L

MINI SET PILSNER(HLADINKA 0,2+COHTAN 0,2+MLIKO 0,2)

9,50
6,50
11,50

KUFEL

HLADINKA

9,50

PERFEKCYJNA RÓWNOWAGA CHARAKTERYSTYCZNEJ GORYCZKI I
SUBTELNEJ SŁODYCZY,DZIĘKI IDEALNEJ KOMPOZYCJI ŻATECKIEGO
CHMIELU I PILZNEŃSKIEGO SŁODU .

ĆOHTAN

9,50

CHARAKTERYSTYCZNA GORYCZKA ZATECKIEGO CHMIELU SAAZ
I MOCNE NAGAZOWANIE SPRAWIAJĄ, ZE DŁUŻEJ MOŻNA CIESZYĆ
SIĘ PEŁNYM PIWNYM SMAKIEM. .

MLIKO

6,50

DELIKATNA SŁODYCZ Z MORAWSKIEGO JĘCZMIENIA I KREMOWA,
ŚMIETANKOWA PIANA POZBAWIONA GORYCZKI, POZWALAJĄ
ODKRYĆ INNA, NIEZNANĄ STRONĘ PIWA.

PIWO BUTELKOWE
GROLSCH

KSIĄŻĘCE ZŁOTE PSZENICZNE
KSIĄŻĘCE CZERWONY LAGER
KSIĄŻĘCE CIEMNE ŁAGODNE
LECH ICE MOJITO
REDD’S
TYSKIE GRONIE
LECH PREMIUM
LECH FREE,LIMONKA Z MIĘTĄ

0,45L
0,5L
0,5L
0,5L
0,5L
0,4L
0,33L
0,33L
0,33L

12, 00
9,50
9,50
9,50
8,50
8,50
7,50
7,50
7,50

APERITIF
Aperol
Campari
Martini

4 cl
4 cl
4 cl

9,00
12,00
12,00

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

8,00
10,00
10,00
12,00
10,00
12,00
12,00

GIN, RUM, TEQUILLA
Finsbury
Gordon’s
Sailor Jerry Spiced Rum
Bacardi
Malibu
Tequilla Sierra Silver
Tequila Sierra Gold

KONIAK, BRANDY
Armagnac Saint –Christeau 4 cl

30,00

Co najmniej 30 letni, produkcja 90000 but. leżakowanie:31 lat w dębowej beczce ,lekki i
delikatny alkohol o subtelnym szlachetnym zapachu cedru i wanilii .

Remy Martin X.O
Remy Martin V.S.O.P
Metaxa 12*
Metaxa 7*
Metaxa 5*
Metaxa honey
Torres 10 Y

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

86,00
24,00
18,00
16,00
13,00
13,00
13,00

WÓDKA
Żubrówka Czarna
Żubrówka Biała
Żubrówka Bison Grass
Żubrówka Liście Klonu
Żubrówka Kora Dębu
Soplica Śliwkowa
Soplica Wiśniowa
Soplica Malina
Soplica Orzech Laskowy
Bols Platinum
Finlandia
Chopin Potato

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

8,00
6,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
9,00
20,00

Krupnik
Żołądkowa Gorzka
Becherovka
Sambucca
Cachaca Cana-Rio
Grappa

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

7,00
7,00
9,00
12,00
12,00
12,00

SPECJALNOŚĆ RESTAURACJI
Nalewka żeglarska

4 cl

6,00

WHISKY
Tullamore Dew
Tullamore Dew 12 Y
Grant’s
Grant's Sherry Cask
Grant's Ale Cask
Grant's 12y
Grant’s 18y
Johnnie Walker Blue Label
Johnnie Walker Platinum
Johnnie Walker Gold
Johnnie Walker Black Label
Johnnie Walker Red Label
Glenfiddich Single Malt 12y
Glenfiddich Single Malt 15y
Glenfiddich Single Malt 18y
Chivas Regal
Ballantine’s

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

13,00
20,00
12,00
12,00
12,00
20,00
32,00
89,00
48,00
32,00
20,00
13,00
20,00
32,00
45,00
20,00
13,00

BOURBON, WHISKEY
Wild Turkey
Jack Daniel’s Single Barrel
Jack Daniel’ s
Gentleman Jack
Woodford Reserve Bourbon
Jim Beam

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

16,00
26,00
18,00
20,00
32,00
13,00

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

7,00
9,00
9,00
8,00
10,00
10,00
10,00
12,00
12,00
12,00
12,00

LIKIER
Advoocat
Bols Blue
Bols Banana
Passoã
Jägermeister
Underberg
Amaretto
Cointreau
Kahlua
Bailey`s
Goldwasser

Polecamy również szeroki wybór win z
całego świata!!!

NASZE KOKTAJLE
Aperol Spritz
(aperol, prosecco, woda gazowana)

19,00

Aperol Orange
(aperol, sok pomarańczowy)

12,00

Aperol Negroni
(gin Finsbury ,aperol,campari,vermouth rosso, skórka z pomarańczy)

20,00

Mojito
(bacardi, cukier trzcinowy, limonka, mięta, woda)

20,00

Caipirinha
(cachaca, cukier trzcinowy, limonka, woda)

19,00

Margarita
(tequilla, triple sec, sok z cytryny)

22,00

Tequilla Sunrise
(tequilla, sok pomarańczowy, grenadina )

19,00

Szprycer
(białe wino ,woda gazowana, cytryna, limonka)

15,00

Long Island Ice Tea
(tequilla, wódka, gin, triple sec, rum, sok z cytryny, pepsi)

35,00

Kubańska Lemoniada
(Sailor Jerry Spiced rum, lemoniada cytrynowa ,cząstki limonki)

18,00

Ferrari Mimoza
(Ferrari Brut „Champagne” ,sok pomarańczowy wyciskany)

25,00

Restauracja Barracuda ambasadorem marki

„Ferrari”
Do lat czterdziestych zeszłego wieku, czyli do momentu,
kiedy Francuzi zastrzegli określenie „Champagne”,
również Włosi produkowali „szampan”, a na etykietach
butelek najstarszej w Italii winnicy wytwarzającej wina
musujące metodą klasyczną widniała nazwa
„Champagne Ferrari”.

Ferrari Brut

białe musujące

10 cl
but.

25,185,-

Trento D.O.C ,Trentino Alto Adige
Szczep: Metoda klasyczna, 100% Chardonnay, dojrzewanie ponad 24 miesiące.

Suknia żywa, jasno słomkowa z zielonkawymi refleksami, świeży
i intensywny
bukiet, z nutami dojrzałych jabłek Golden Delicious,
aromatem białych kwiatów i nutą ciasta drożdżowego, usta harmonijne
i wyważone, z aksamitnym musem, nutą dojrzałych owoców i akcentem
piekarniczym.

Ferrari Rose

różowe musujące

10 cl
but.

28,205,-

Trento D.O.C ,Trentino Alto Adige
Szczep: Metoda klasyczna, 60% Pinot Nero i 40% Chardonnay, dojrzewanie ponad
24 miesiące.

Kolor miedziany, z tendencją w kierunku bladej róży, aromat truskawek
i czerwonych porzeczek z akcentem kwiatów głogu i nutą świeżego
pieczywa, usta świeże i owocowe, łagodne, z posmakiem migdałów,
aksamitnym musem i długim zakończeniem. Wino ocenione na 85 pkt
przez Wine Spectator i 87 pkt przez Robert Parker

Ferrari Perle białe musujące

but.

245,-

Trento D.O.C ,Trentino Alto Adige
Szczep: Metoda klasyczna, 100% Chardonnay, co najmniej 5 lat metodą
szampańską

Zdobywca wielu prestiżowych nagród ,m.in. Producent roku 2015jak
również w innych 9 konkurencjach stając się jednym z najbardziej
docenianych win na świecie. Wyjątkowo aksamitny z przyjemną słodyczą
orzechów oraz charakterystycznymi akcentami dla Chardonnay.
Wyczuwalne nuty dojrzałych jabłek oraz szarlotki są rozkoszą dla
podniebienia. Klasa, elegancja ,symbol jakości i prestiżu.

WINO DOMOWE
Wino domowe “Barracuda “

białe

10 cl
75 cl

9,65,-

Mendoza, Argentyna
Szczep: Chenin, Chardonnay

Wyselekcjonowane specjalnie dla restauracji Barracuda. Wino wytrawne o słomkowej barwie
z odcieniem bladego złota oraz intensywnych aromatach owoców tropikalnych, cytrusów
z subtelną nutą ananasa. W smaku świeże, o przyjemnej kwasowości i delikatnej owocowości
oraz lekko mineralnym finiszu.

Wino dormowe “Barracuda “

czerwone

10 cl
75 cl

9,65,-

Mendoza, Argentyna
Szczep: Tempranillo, Malbec

Wyselekcjonowane specjalnie dla restauracji Barracuda. Wino wytrawne o głębokiej,
rubinowej barwie i intensywnych aromatach owoców leśnych, jagód oraz czarnej porzeczki.
W smaku harmonijne, soczyste o dobrej strukturze i przyjemnym, lekko korzennym
wykończeniu.

WINA NA KIELISZKI
Bouchard Chardonnay

białe

10 cl
75 cl

12,95,-

Vin de Pays d’Oc, Francja
Szczep: 100 % Chardonnay

Trudno uwierzyć, że to prosty biały burgund. Początkowo ascetyczno cytrusowy nos otwiera
się pięknym dojrzałym bukietem z nutami orzechowymi. W ustach mineralne, z dobrą
strukturą i zrównoważoną kwasowością.

Bouchard Pinot Noir

czerwone

10 cl
75 cl

12,95,-

Vin de Pays d’Oc, Francja
Szczep: 100 % Pinot Noir

Lekkie wino wytrawne o połyskliwej,wiśniowej barwie i przyjemnych aromatach czerwonych
owoców, wiśni, truskawek oraz malin, z delikatnym dotykiem limonki i mięty w tle. W smaku
świeże, harmonijne i zrównoważone, z dużą ilością owoców i delikatną nutą drewna. Dobra
trwałość.

Hacienda Zorita Verdejo

białe

10 cl
75 cl

12,95,-

Vino de la Tierra, Hiszpania
Szczep: 100 % Verdejo

Wino o jasnozłotej barwie z błyszczącymi refleksami ,aromaty owoców cytrusowych i traw,
w towarzystwie nut soczystego melona i kwiatów.W smaku rześkie i orzeżwiające z
ekspresyjnym finiszem.

Primitivo di Manduria

czerwone

10 cl
75 cl

18,129,-

D.O.C Primitivo di Manduria ,Włochy
Szczep: Primitivo

Bardzo aromatyczne i eleganckie wino .Zdobywca wielu nagród na międzynarodowych
konkursach. Miękkie i aksamitne taniny ,nuty wanilii, słodkich czerwonych owoców
i wędzonych śliwek

Srebrna Góra Cuvee

białe

10 cl
75 cl

16,115,-

Małopolska, Polska
Szczep: 40 Johanniter, 40% Hibernal, 20% Solaris

Rieslingowa, półwytrawna cytrusowa świeżość przemieszana z nutami brzoskwini i moreli. Do
tego nuty kwiatowe, jabłka, grusze i renklody oraz owoce południowe: banan, ananas, mango.
W ustach obfite, przyjazne i łagodne.

Quinta Da Alorna Rose

różowe

10 cl
75 cl

12,79,-

Tejo, Portugalia
Szczep: Touriga Nacional

Wino zbudowane z jednej z najszlachetniejszych lokalnych odmian winorośli – Touriga
Nacional. Zachwyca intensywnie różową barwą z kompozycją soczystych, owocowych
aromatów. Intensywnie wyczuwalna róża jest podkreślona dojrzałymi porzeczkami i malinami,
zwieńczona kwiatowo - truskawkowym finiszem. Świeże, gładkie, dobrze zbalansowane, bardzo
przyjemne w piciu.

Coravin-SPECJALNA SELEKCJA
Coravin -Rewolucyjne narzędzie, dzięki któremu można się napić
wina bez otwierania butelki. Od teraz można wbić w korek
perforowaną igłę, a następnie przez tę igłę odciągnąć wino i nalać je
do kieliszka. Po wyjęciu igły z korka, dziurka się zasysa, a do butelki
wpuszczany jest argon (obojętny gaz cięższy od tlenu), który tworzy
nad powierzchnią wina „pierzynkę” zapobiegającą jego utlenieniu.
Chablis Premier Cru „Vaillons”

białe

10 cl
75 cl

38,245,-

AC Chablis, Francja
Szczep: Chardonnay

Eleganckie wino wytrawne, o pięknej barwie jasnego złota z delikatnie zielonkawymi
refleksami. Złożone aromaty owoców cytrusowych oraz brzoskwini, z subtelnym maślanym
akcentem. W ustach harmonijne, dobrze zbudowane, o wyraźnej owocowości i lekko
mineralnym finiszu.

Srebrna Góra Pinot Gris

białe

10 cl
75 cl

25,165,-

Małopolska, Srebrna Góra, Polska
Szczep: Pinot Gris

Wino wytrawne z dobrze nakreślonymi aromatami dojrzałych jabłek, gruszek, siana, które na
zwieńczeniu są podkreślone nutami białych kwiatów oraz nutami egzotycznymi. W ustach
delikatne z dobrą kwasowością a ze względu na macerację na skórkach, zwiewne, ale
z charakterystycznym mineralno cytrusowym finiszem.

Brunello di Montalcino

czerwone

10 cl
75 cl

55,395,-

D.O.C.G. Brunello di Montalcino, Fattoria dei Barbi, Włochy
Szczep: 100%Sangiovese

Wino wytrawne, produkowane od 1872 roku. Posiada wyjątkowo intensywną barwę rubinu,
z odcieniem ochry i eleganckich aromatach owoców dojrzałej wiśni, czarnych jagód oraz
śliwek, z uroczą nutą fiołków, rozmarynu, tytoniu i białego pieprzu. W smaku pełne, gładkie,
o dobrej harmonii i delikatnych taninach. Uczucie smaku jest wzbogacone o trwałe
wykończenie, niezwykle świeże, z delikatnie mineralnym finałem.

WINA BIAŁE
Siglo de Oro Chardonnay Reserva

75 cl

75,-

Central Valley, Santa Helena, Chile
Szczep :Chardonnay

Wino wytrawne o słomkowo-cytrynowym kolorze i urzekającym aromacie owoców
tropikalnych, brzoskwiń oraz moreli. W ustach o dobrej strukturze, eleganckie oraz
harmonijnym i trwałym finiszu.

140 Secolo Pinot Grigio

75 cl

75,-

I.G.T Veneto,Casa Vinicola Botter, Włochy
Szczep: Pinot Grigio

Wino lekko wytrawne o ładnej jasno słomkowej barwie i intensywnymi aromatami brzoskwini,
żółtych jabłek ,skórek owocowych z delikatną mieszanką kwiatów. W smaku orzeźwiające,
dobrze zbalansowane ,o niskiej kwasowości z czystym roślinno-kwiatowym zakończeniu..

Orvieto Ruffino

75 cl

75,-

DOC Orvieto Classico, Ruffino, Włochy
Szczep : 50% Grechetto 30% Procanico, 10% Verdello, 10% Canailolo Bianco

Wino wytrawne o słomkowo-cytrynowym kolorze i urzekającym aromacie owoców
tropikalnych, brzoskwiń oraz moreli. W ustach o dobrej strukturze, eleganckie oraz
harmonijnym i trwałym finiszu.

El Coto Blanco

75 cl

80,-

D.O.C. Rioja,Bodega El Coto, Hiszpania
Szczep:Viura

Przyjemne, delikatne wino o bladożółtej barwie, mieniące się zielonymi refleksami. Intensywny
bukiet cytrusów, gruszek oraz mango. W ustach świeże, zrównoważone z przyjemną, rześką
końcówką.

Ruffino Libaio Chardonnay

75 cl

85,-

I.G.T. Toscana, Ruffino, Włochy
Szczep :100%Chardonnay

Wino wytrawne o błyszczącej słomkowej barwie i atrakcyjnych aromatach skórki pomarańczy
i miodu z nutami żółtych jabłek, szałwii i dojrzałych fig. W smaku jedwabiste,
dobrze zrównoważone o ewoluującym dość pikantnym zakończeniu.

Ruffino to ikona toskańskiego winiarstwa. Winnica
ta została założona w 1877 roku przez dwóch kuzynów: Ilario
i Leopoldo Ruffino. Znani byli ze skrupulatnego przestrzegania
wyznaczonych sobie standardów jakości. Nade wszystko, ich wina
miały oddawać styl toskańskiego życia, gdzie radość przynosić
mogą nawet drobne codzienne przyjemności dzielone z bliskimi.
To właśnie dzięki ich oddaniu, poświęceniu i efektywnemu
zarządzaniu sprawili, że skromny rodzinny biznes zmienił się w ciągu
90 lat w dom winiarski o światowej sławie. Dziś jakość tych win jest
znana i doceniana w wielu zakątkach globu.
.

WINA BIAŁE
Hazienda Zorita Verdejo

75 cl

95,-

Vino de la Tierra, Hazienda Zorita, Hiszpania
Szczep: 100 % Verdejo

Wino o jasnozłotej barwie z błyszczącymi refleksami ,aromaty owoców cytrusowych i traw,
w towarzystwie nut soczystego melona i kwiatów.W smaku rześkie i orzeżwiające
z ekspresyjnym finiszem.

Save Water Riesling Fruity

75 cl

95,-

Rheingau, Allendorf, Niemcy
Szczep :Riesling

Wino wytrawne o intensywnych aromatach soczystych, dojrzałych owoców egzotycznych,
z wyraźnym aromatem moreli i brzoskwiń, a także akcentem ananasa i grejpfruta. W smaku
aksamitne, z idealnym balansem pomiędzy kwasowością i słodyczą oraz przyjemnym,
owocowym finiszem.

Bouchard Chardonnay

75 cl

95,-

Vin de Pays d’Oc, Bouchard Aine & Fils, Francja
Szczep: 100 % Chardonnay

Trudno uwierzyć, że to prosty biały burgund. Początkowo ascetyczno cytrusowy nos otwiera się
pięknym dojrzałym bukietem z nutami orzechowymi. W ustach mineralne, z dobrą strukturą
i zrównoważoną kwasowością.

Michel Lynch White

75 cl

95,-

A.O.C. Bordeaux,Michel Lynch, Francja
Szczep :Sauvignon Blanc

Wino wytrawne o pięknej barwie z srebrnymi refleksami. Wyczuwalne aromaty nut ananasa,
mango i grejpfruta. Na podniebieniu wino hojne i żywe, ukazujące nuty cytrusów, i białej
brzoskwini. Na finiszu aromatyczne, delikatnie mineralne z charakterystyczną ostrą świeżością.

Robert Mondavi Twin Oaks Chardonnay

75 cl

98,-

Kalifornia, Robert Mondavi Winery, USA
Szczep : 96% Chardonnay, 3% Viognier, 1% Riesling i 1% lokalne szczepy

Kupaż tych szczepów daje ciekawą mieszankę nut owoców cytrusowych, jabłka i kwiatu
pomarańczy. W ustach ciekawy styl od świeżego i owocowego po kremowe i bogate smaki.
40%wina dojrzewało w dwóch rodzajach beczek: z dębu francuskiego i amerykańskiego.

Vida Organica Torrontes

75 cl

98,-

Mendoza, Familia Zuccardi, Argentyna
Szczep : Torrontes

Wytrawne wino o żółto-zielonej barwie i bogatych aromatach dojrzałych owoców limonki,
gruszki oraz brzoskwiń z kwiatową nutą róży i jaśminu. W ustach gładkie, o przyjemnej
strukturze i delikatnie zarysowanej kwasowości na tle soczystej owocowości. Ręczny zbiór,
fermentacja i dojrzewanie w kadziach ze stali szlachetnej, w kontrolowanej temperaturze.
Posiada certyfikat upraw ekologicznych – BioLetis, wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa
Argentyny.

WINA BIAŁE
Quinta Da Alorna Chardonnay Arinto Reserva

75 cl

125,-

Tejo, Quinta da Alorna , Portugalia
Szczep : Chardonnay Arinto

Wino wytrawne o złotej sukni. Ciekawe, przyjemne rześkie nuty cytrusowe, z wyraźną
wyczuwalną zieloną limonką, której towarzyszą jabłka, na finiszu zaś subtelne nuty trawiaste
z delikatną wanilią w tle. Wino trwałe, dojrzałe, o dobrej strukturze, wyraźnej kwasowości oraz
interesującym, pikantnym zakończeniu.

Gran Devocion Sauvignon Blanc

75 cl

125,-

Casablanca Valley, Vina Maipo, Chile
Szczep :Sauvignon Blanc

Wino wytrawne o słomkowo-żółtej barwie i złożonych aromatach owoców cytrusowych,
grapefruita, świeżych jabłek z wyraźnym dotykiem zielonych szparagów, traw i polnych ziół.
W ustach ekspresyjne, kruche, o delikatnie zarysowanej kwasowości na tle owocowej struktury
i przyjemnym, lekko mineralnym finiszu. Wino dojrzewało 6 miesięcy w inoxie.

Firma stawiała pierwsze kroki 65 lat temu w chilijskim miasteczku
Maipo, położonym 38 km na południe od stolicy Santiago. Już od
czasów kolonialnych Dolina Maipo znana była z upraw winorośli oraz
jako idealne miejsce do produkcji win najwyższej klasy.
Charakterystyczna, strzelista wieżyczka miejscowego kościoła to znak
rozpoznawczy domu winiarskiego Maipo. Jednak tradycja Maipo to
nie tylko wieża kościoła ale także a może przede wszystkim winne
uprawy, którym podporządkowali swoje życie od 1583 roku.
Dlatego wina Vina Maipo są kwintesencją tradycji, winiarskich pasji
i umiłowania swojego miejsca na ziemi.

Alto Adige Gewürztraminer

75 cl

145,-

D.O.C. Alto Adige Gewürztraminer, Kellerei Kurtatsch, Włochy
Szczep : Gewürztraminer

Wino wytrawne o jasnosłomkowej barwie ze złotymi refleksami o dobrze zbudowanym i wysoce
skoncentrowanym, ważkim aromacie. Na podniebieniu szlachetne aromaty mineralne nadają
trwałą świeżość, która jest zintegrowana i zbalansowana z wonnymi różami, magnoliami
i owocem liczi. Przyjemny i orzeźwiający finisz.

Mud House Sauvignon Blanc

75 cl

145,-

Marlborough, Mud House, Nowa Zelandia
Szczep: Sauvignon Blanc

Przyjemne ,wytrawne wino o jasno słomkowej barwie z zielono-żółtymi refleksami. Wyczuwalne
tropikalne owoce z nutami świeżego grejpfruta i zielonej fasoli. W smaku delikatne,
orzeźwiające świeże. Wysokie noty w Wine Spectator!

WINA CZERWONE
Siglo de Oro Carmenere Reserva

75 cl

75,-

Central Valley, Santa Helena, Chile
Szczep: 100% Carmenere

Wino wytrawne o rubinowej barwie i intensywnych aromatach śliwek oraz jagód z subtelnym
akcentem przypraw. W smaku harmonijne, gładkie, o dobrej strukturze i wyraźnej owocowości
oraz przyjemnych taninach w trwałym finale.

14 Secolo Montepulciano d’Abruzzo

75 cl

75,-

DOC Montepulciano d’Abruzzo, Casa Vinicola Botter, Włochy
Szczep: Montepulciano d'Abruzzo

Wino wytrawne, wyprodukowane ze szczepu Montepulciano d’Abruzzo, o rubinowej barwie
i intensywnych aromatach owoców czarnej jagody, czereśni oraz dojrzałych wiśni. W smaku
harmonijne, dobrze zbalansowane, o przyjemnej kwasowości i wyraźnej owocowości. Trwałe
i aromatyczne wykończenie zwieńczone orzechową nutą.

Michel Lynch Merlot

75 cl

95,-

A.O.C. Bordeaux,Michel Lynch, Francja
Szczep: 85% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon

Wino wytrawne o wspaniałej bordowej barwie z wiśniowymi refleksami. W nosie intensywne
aromaty przypraw i dojrzałych owoców. Na podniebieniu aksamitne i harmonijne. Wino krągłe
z dojrzałymi taninami i aromatem soczystych wiśni. Długi i elegancki finisz z nutą kakao.

El Coto Crianza

75 cl

95,-

D.O.C. Rioja,Bodega El Coto, Hiszpania
Szczep:Tempranillo

Świeże aromaty owoców i lukrecji i wanilii pochodzących z dębu. Posiada piękny
rubinowoczerwony kolor. Zdecydowane, wyważone i aromatyczne wino. Pasuje do ciemnych
mięsa duszonych w sosach, dzikiego ptactwa, rogacizny, łagodnych serów.

Bouchard Pinot Noir

75 cl

95,-

Vin de Pays d’Oc, Bichard Aine & Fils, Francja
Szczep: 100 % Pinot Noir

Lekkie wino wytrawne o połyskliwej,wiśniowej barwie i przyjemnych aromatach czerwonych
owoców, wiśni, truskawek oraz malin, z delikatnym dotykiem limonki i mięty w tle. W smaku
świeże, harmonijne i zrównoważone, z dużą ilością owoców i delikatną nutą drewna. Dobra
trwałość.

Robert Mondavi Twin Oaks Zinfandel

75 cl

95,-

Kalifornia, Robert Mondavi Winery, USA
Szczep: 85% Zinfandel, 6% Petite Syrah, 5% Barbera, 2% Carignane i 2% Syrah

Wino wytrawne o intensywnej, ciemnoczerwonej barwie i mocnych aromatach jagód, jeżyn,
czereśni oraz delikatnych przypraw z nutą wanilii i tostu. W smaku dobrze wyważone, okrągłe,
z jedwabistymi taninami i długim zakończeniem. Wino dojrzewało najpierw w stalowych
kadziach, potem 3 miesiące w małych, dębowych beczkach, by nadać mu aksamitną strukturę.

WINA CZERWONE
Quinta Da Alorna Cabernet Sauvignon
Touriga Nacional

75 cl

125,-

Tejo, Quinta da Alorna, Portugalia
Szczep: Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional

Wytrawna kompozycja dwóch szczepów: rdzennego Touriga Nacional i klasycznego Cabernet
Sauvignon prezentuje bogactwo kolorów i aromatów. Wino o pięknej purpurowej sukni
z mieniącymi się fioletowymi refleksami. W smaku mnogość aromatów ciemnych owoców,
począwszy od dojrzałych wiśni i soczystych jeżyn, poprzez nuty jagód i czarnych porzeczek,
kończąc na lukrecji i dębowo tytoniowych niuansach. Dzięki kupażowi z Touriga Nacional
wino o bardzo dobrej strukturze, pełne, taniczne z mocnym, skoncentrowanym, owocowym
aromatem.

Leasingham Bin 61 Shiraz

75 cl

145,-

Clare Valley, Leasingham, Australia
Szczep: Shiraz

Wino wytrawne zbudowane w 100% ze szczepu Shiraz o barwie jasnej lecz głębokiej czerwieni
z odcieniem purpury. Wyraźnie wyczuwalne aromaty dojrzałych jeżyn, malin podkreślonych
niuansami ciemnej czekolady. W smaku pełno cieliste, esencjonalne, o solidnej strukturze
i długim finiszu. System Leasingham Bin powstał w połowie 1960 roku jako wybór przez
producenta wina najlepszych winogron ze swoich najlepszych parceli z każdego rocznika.

Coto de Imaz Reserva

75 cl

145,-

D.O.C. Rioja, Bodega El Coto, Hiszpania
Szczep :Tempranillo

Okrągłe i aksamitne na podniebieniu. Zaskakuje owocowością. Bogate w smaku, z nutami
wanilii pochodzącymi z beczki. Miękkie taniny i dobra kwasowość gwarantują jego dalszy
rozwój w butelce.

Mud House Pinot Noir

75 cl

145,-

Marlborough, Mud House, New Zealand
Szczep: Pinot Noir

Wino o bardzo eleganckiej purpurowej sukni. Nos z przewagą czarnych wiśni i dojrzałych jeżyn.
W ustach harmonijne ,gładkie ,z miękkimi taninami i delikatnym trwałym finiszem. Idealne w
połączeniu z wołowiną ,potrawami z grilla i półtwardymi serami.

Gran Devocion Cabernet Sauvignon Syrah

75 cl

145,-

D.O. Maule Valley, Vina Maipo, Chile
Szczep: Cabernet Sauvignon, Syrah

Wino wytrawne o głębokiej ciemnoczerwonej barwie graniczącej z purpurą. Bardzo bogaty
smak, początkowo pełen nut kawy i lukrecji, które po chwili wzbogacają subtelne tony czarnych
porzeczek, śliwek i fig, prowadząc do długiego, przyjemnego zakończenia z subtelnymi nutami
dębu. W ustach intensywne, cieliste, o wyraźnych taninach i pełnej strukturze. Długo
wyczuwalne spójne aromaty.

WINA CZERWONE
Vida Organica Malbec

75 cl

98,-

Mendoza, Familia Zuccardi , Argentyna
Szczep :Malbec

Wino wytrawne o głębokim kolorze ciemnego szkarłatu z odcieniem purpury i intensywnych
aromatach owoców czarnej porzeczki, śliwy, borówki oraz wiśni. W ustach o mocnej strukturze,
zrównoważone z lekko wyczuwalnymi taninami i długim finiszu. Wino skomponowane
z organicznych winogron szczepu Malbec rosnących na terenie doliny Mendoza. Posiada
certyfikat upraw ekologicznych - BioLetis wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa Argentyny.

Chianti Classico Riserva Ducale

75 cl

165,-

D.O.C.G. Chianti Classico, Ruffino
Szczep: 80 % Sangiovese, 20% Cabernet & Merlot

Riserva Ducale to wino wytrawne o intensywnej barwie rubinu, z odcieniem ochry i eleganckich
aromatach owoców dojrzałej wiśni, czarnych jagód oraz śliwek, z uroczą nutą fiołków,
rozmarynu, tytoniu i białego pieprzu. W smaku pełne, gładkie, o dobrej harmonii i delikatnych
taninach. Uczucie smaku jest wzbogacone o trwałe wykończenie, niezwykle świeże, z delikatnie
mineralnym finałem. Wino dojrzewało w beczkach dębowych minimum 24 miesiące.

Zuccardi Q Malbec

75 cl

165,-

Mendoza, Familia Zuccardi, Argentyna
Szczep: 100% Malbec

Wino wytrawne o rubinowo-czerwonej barwie z odcieniem rdzy oraz intensywnym i złożonym
aromacie suszonych owoców, wiśni, śliwek, truskawek z wyczuwalną wanilią, czekoladą oraz
nutą grzybów i skóry. W ustach dobrze zbudowane, z miękkimi taninami, dobrze
skoncentrowane, o trwałym finiszu.

Valipolicella Superiore Ripasso

75 cl

165,-

D.O.C. Valipolicella Superiore, Degani, Włochy
Szczep: 50% Corvina, 40% Rondinella, 10% lokalne szczepy

Nazwa Ripasso pochodzi od innowacyjnej metody polegającej na powtórnej fermentacji
wytłoczyn, pozostałych po produkcji wina typu Amarone. Wino wytrawne o głębokiej,
rubinowoczerwonej barwie, bogatych aromatach dojrzałych owoców, konfitur z wiśni,
z dodatkiem wanilii, cynamonu i orzecha włoskiego. W smaku krągłe, harmonijne, pełne
wigoru, o długo utrzymującym się finiszu.

Amarone della Valpolicella Classico

75 cl

295,-

D.O.C. Amarone della Valpolicella Classico, Degani Vini, Włochy
Szczep: 50% Corvina, 40% Rondinella, 10% lokalne szczepy

Eleganckie wino wytrawne, o pięknym kolorze dojrzałej wiśni i wyraźnie wyczuwalnym
aromacie konfitur ze śliwek, czereśni, czarnych jagód, z przyjemną nutą wanilii oraz
czekolady w tle. W smaku głębokie, cieliste, dobrze zbalansowane, o miękkich taninach i
długim finale.

WINA CZERWONE
Coto de Imaz Gran Reserva

75 cl

215,-

D.O.C. Rioja, Bodega El Coto, Hiszpania
Szczep : Tempranillo

Gran Reserva z bardzo dobrego rocznika , skoncentrowane i cieliste wino, z
potencjałem do długiego leżakowania. Nos zdominowany przez aromaty suszonych
owoców, skóry, wanilii, tytoniu. Wino z dużym ładunkiem bardzo miękkich tanin,
łagodne, kompleksowe i długie.

Założona w 1970 roku winiarnia El Coto de Rioja zaczęła działalność
jako mała firma grupy pasjonatów. Mimo skromnych początków, dziś
należy do grona największych hiszpańskich producentów oraz
eksporterów win, znanych i cenionych w ponad 50 krajach. Pierwszy
rocznik wina El Coto de Rioja trafił na rynek w 1975 roku. Od tamtej
pory winiarnia znacznie się rozrosła, co zawdzięcza przede wszystkim
otwartości na inwestycje w nowoczesne technologie oraz stałemu
powiększaniu areału winnic. El Coto de Rioja jest jednym z czołowych
producentów hiszpańskich win. Znajduje się wśród liderów w prestiżowej
grupie Rioja Qualified Designation of Origin (D.O.Ca), a jej wina są
obecne w zestawieniach najlepszych trunków w około 50 krajach: 2004
Wine Spectator = 85 pkt 2005 Wine Spectator = 88 pkt

Robert Mondavi Napa Valley Cabernet Sauvignon

75 cl

Napa Valley, Robert Mondavi Winery, USA
Szczep: 100% Cabernet Sauvignon

Wino wytrawne o ciemnorubinowej barwie i aromatach owoców lasu, jeżyn, czarnej
porzeczki z piękną nutą czekolady, trufli, cedru i słodkich przypraw. W ustach
idealnie wyważone, gładkie, o solidnych taninach i długo utrzymującym się finiszu.
Wino dojrzewa w beczkach dębowych 13,5 miesiąca.

Robert Mondavi to ikona kalifornijskiego
winiarstwa, założyciel prawdziwego
winiarskiego imperium Robert
Mondavi Winery. To w dużej mierze
dzięki niemu trunki z Kalifornii zaczęły
być rozpoznawalne na całym globie,
a region Napa Valley stał się synonimem wina na najwyższym
światowym poziomie.

295,-

