
WINO DOMU

Dionyssos White Dry                                               75 cl    50,00 zł     
Grecja                                                                                10 cl     7,00 zł  
Peloponnese

Barwa jasno-żótta. Przyjemny bukiet owocowo-kwiatowy. Wino lekkie o wyczuwalnym 
aspekcie owocowym.

Dionyssos Red Dry                                                  75 cl    50,00 zł     
Grecja                                                                                10 cl     7,00 zł
Peloponnese

Głęboka, błyszcząca rubinowa czerwień. Łagodny aromat czerwonych owoców. Małe 
ilości taniny powodują delikatny, elegancki i dojrzały posmak owocowy.

Imiglikos Dionyssos - White Semi Sweet          75 cl    50,00 zł     
Grecja                                                                               10 cl     7,00 zł  
Peloponnese

Barwa błyszcząca jasno-żółta z zielonymi refleksami. Przyjemny owocowy bukiet. Wino 
o łagodnym pełnym smaku i naturalnej słodyczy.

Imiglikos Dionyssos - Red Semi Sweet                75 cl    50,00 zł     
Grecja                                                                                10 cl     7,00 zł
Peloponnese 
 
Głęboka, lśniąca rubinowa czerwień. Intensywny aromat czerwonych owoców, wanilii  i 
cynamonu. Orzeżwiające lekko kwaskowe o subtelnym zdecydowanym smaku.



Roditis Regionalne                                         75 cl    50,00 zł     
Grecja                                                                                 
Peloponnese

Regonalne wytrawne. Barwa jasnożółta. Przyjemny bukiet owocowy. Wino lekkie o 
wyczuwalnym aspekcie owocowym. Doskonałe do potraw mięsnych ryb i owoców 
morza

Muscat                                                          75 cl    50,00 zł

Grecja 
Samos

Greckie jakościowe wino gronowe, białe, słodkie, otrzymywane z winogron szczepu 
muscat. Doskonałe jako aperitif lub do deserów. 

WINA MUSUJĄCE

WINA BIAŁE

Chardonnay Dionysos                                     75 cl    50,00 zł 
Regionalne białe wytrawne                                      

                        

Grecja                                                                       
Peloponnese

Przyjemny bukiet owocowo-kwiatowy. Wino lekkie o wyczuwalnym aspekcie owocowym
Doskonale nadaje się do potraw mięsnych, ryb oraz serów.

Cava Palau Semi-Seco                                                  75 cl    60,00 zł

Mont Marcal 
D.O. Cava , Hiszpania

Wino o bladożółtym kolorze i delikatnych bąbelkach. Aromaty przywołują świeże owoce, 
a także nuty wynikające z kontaktu z drożdżami. W ustach przyjemne, świeże, lekko 
słodkie, eleganckie.



WINA BIAŁE

Bordeaux Blanc                                                     75cl     80,00 zł
Chateau Lamothe-Vincent 
AOC Bordeaux, Francja

Blady, cytrynowozłoty kolor. Wyraźne aromaty owoców cytrusowych i dojrzałych 
brzoskwiń, nuty mineralne, zapach agrestu i ananasa. W ustach pełne, złożone, mineralne, 
świeże.

Martm Códax                                                 75 cl 110,00 zł                                  
Bodegas Martfn Códax 
D.O. Rfas Baixas , Hiszpania

Czysty słomkowym kolor z zielonkawymi refleksami. Małe bąbelki wskazują na jego 
młodość i świeżość. Dość intensywne aromaty owoców (jabłko, gruszka), nuty cytrusowe 
i roślinne - ziół, świeżego siana. W smaku żywe, szerokie, gęste, tłuste, z owocowym 
posmakiem.

WINA CZERWONE

Merlot                                                                         75 cl  50,00 zł  
Grecja                                                                              
Peloponnese

Merlot jest klasyczną odmianą  uprawianą w selekcjonowanych  winnicach  Peloponezu. 
Purpurowy kolor z refleksami fioletu został  osiągnięty dzięki kombinacji świeżych i suszo-
nych owoców  winogron.W dalszym planie dzięki długiemu czasu trwania fermentacji 
osiągnięty został  wspaniały aromat. Wino, które Państwo trzymacie w ręce jest bogate 
w taninę. Świetnie współgra z  mięsem, makaronem  oraz  owocami.

DRY ROSE DIONYSOS                                    75 cl  50,00 zł   
Grecja                                                                      
Peloponnese

Różowe wytrawne. Delikatny aromat mieszaniny goździków i cynamonu na tle aromatu 
kwiatów. Łagodne wino o stabilnym charakterze i trwałym posmaku.



Nemea Vqprd Vatistas                                     75 cl 70,00 zł

Grecja                                                                         
Peloponnese

Jakościowe czerwone wytrawne Agiorgitiko. Kolor czerwony z refleksami rubinu. 
Intensywny aromat czerwonych owoców. Pełny smak z wyczuwalnym posmakiem taniny. 
Idealne do czerwonego mięsa i białego z czerwonymi sosami.

Agiorgitiko Vatistas Regionalne Wytrawne       75 cl  65,00 zł

Grecja                                                                             
Peloponnese

Głęboka, błyszcząca rubinowa czerwień. Łagodny aromat czerwonych owoców. Małe 
ilości taniny powodują delikatny, elegancki i dojrzały posmak  owocowy. Podawać z 
czerwonym mięsem i serami o temperaturze pokojowej.

WINA CZERWONE

Agiorgitiko Vatistas Regionalne  wytrawne       75 cl  75,00 zł

Grecja                                                                                
Peloponnese
 
Łagodny aromat czerwonych owoców. Małe ilości taniny powodują delikatny, elegancki 
i dojrzały posmak  owocowy.

Mavrodaphne                                                 75 cl  50,00 zł

Grecja                                                                             
Patras

Greckie jakościowe wino gronowe, czerwone, słodkie, otrzymane ze szczepu winogron 
mavrodaphne. Doskonałe jako aperitif, lub do deserów, w tym do czekolady oraz ostrych, 
słonych serów z niebieską pleśnią.



WINA CZERWONE

Casal da Coelheira Tinto                          75 cl    75,00 zł                              
Ouinta do Casal da Coelheira 
DOC Ribatejo , Portugalia

Intensywny granatowoczerwony kolor. Bogaty aromat przypraw, nuty czerwonych
 owoców. W ustach gładkie, aksamitne taniny, długi finał.

Bordeaux Rouge                                     75 cl     80,00 zł                             
Chateau Lamothe-Vincent 
AOC Bordeaux, Francja

Ciemnowiśniowe; bogate aromaty czerwonych i czarnych owoców (truskawki, ciemne 
wiśnie, jeżyny), nuty lukrecji, przypraw i wanilii. Dobrze zbudowane, o dojrzałych, 
zintegrowanych taninach. W smaku bardzo dojrzałe owoce.

Lorca Fantasia Malec                                    75 cl   75,00 zł
Bodega y Vinedos 
Mauricio Lorca Mendoza , Argentyna

Intensywny purpurowy kolor. Ciekawy nos pełen aromatów przyprawowych, z wyraźnie 
zaznaczoną obecnością wiśni. W ustach młode, owocowe, o dobrej kwasowości.

Oinomelio                                                    75 cl 100,00 zł
  
Grecja

Muscat/Moschofilero/Roditis.Deserowe słodkie, złoto-żółty kolor, aromat miodowo-
cytrynowy. Długi dyskretny słodki posmak z podtekstem miodu i cytryny. Idealne do 
deserów, owoców lub jako aperitif

Manvasia Red Vatistas                                    75 cl  75,00 zł

Grecja                                                                                 
Peloponnese 

Jakościowe czerwone wytrawne. Agiorgitiko 40%, Thrapsathini 30%, Mavroudi 
30%. Jakościowe wytrawne, ciemny kolor wiśniowy. Intensywny aromat fig, tytoniu 
i goździków. Miękkie, przyjazne w ustach o długotrwałym wykończeniu i miłym 
owocowym posmaku. Idealne do czerwonego mięsa i białego z czerwonymi sosami.



WINA CZERWONE



WINO DOMU


