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Wina domu – Hauswein 

 
 
       Fuente de Sueños Blanco Semi Seco 
 

Producent: Bodega La Viña – La Font de la Figuera (Anecoop) 
 
Region: Walencja 
 
Odmiana: malvasia, macabeo, merseguera 
 
Lekkie  i  orzeźwiające  białe  wino  półwytrawne o aromatach owoców tropikalnych 
przemieszanych z nutami kwiatowymi. W ustach delikatne i dobrze zrównoważone, o 
przyjemnej kwasowości i subtelnie słodkiej końcówce. Podawać do ryb, owoców morza, lekkich 
sałatek lub jako aperitif.  
 
Leichter und erfrischender halbtrockener Weißwein mit Aromen von tropischen Früchten und 
blumigen Noten. Im Mund ist er sanft und gut ausgewogen, mit angenehmer Säure und subtil süßem 
Abgang. Servieren Sie ihn zu Fisch, Meeresfrüchten, leichten Salaten oder als Aperitif 

 
15zł / 150ml      39zł / 500ml (karafka)     49zł / 750ml (butelka) 

 
 

        Fuente de Sueños Tinto Semi Seco 
 

Producent: Bodega La Viña – La Font de la Figuera (Anecoop) 
 
Region: Walencja 
 
Odmiana: tempranillo, monastrell 
 
Lekkie czerwone wino półwytrawne o przyjemnych aromatach dojrzałych ciemnych owoców 
wzbogaconych  o  subtelne  niuanse  kwiatowe. Na podniebieniu delikatne i krągłe, dobrze 
zrównoważone, o dyskretnych nutach słodyczy wyczuwalnych w długiej, czystej końcówce. 
Podawać do lekkich dań z sosami pomidorowymi (makarony, sałatki, ravioli kaczka) 
 
Leichter halbtrockener Rotwein mit angenehmen Aromen reifer dunkler Früchte, ergänzt durch subtile 
blumige Nuancen. Am Gaumen ist er sanft und rund, gut ausgewogen und mit diskreten süßen Noten, 
die in einem langen, klaren Abgang zu spüren sind. Servieren Sie ihn zu leichten Gerichten mit 
Tomatensaucen (Nudeln, Salate, Entenravioli). 

 

15zł / 150ml      39zł / 500ml (karafka)     49zł / 750ml (butelka) 

 

 

PÓŁWYTRAWNE       HISZPANIA 

PÓŁWYTRAWNE HISZPANIA 



 

 

 

 

 

 

 

Wina białe - Weiße Weine 

 
Long Valley Ranch Chardonnay 
 

Producent: Scheid Family Wines Region: Kalifornia 
 
Odmiana: Chardonnay 
 
Fantastycznie złożony nos, w którym o prymat walczą aromaty słodkich jabłek, rześkich cytrusów 
i świeżych gruszek. 
Na podniebieniu idealna integracja krągłej owocowości z nutami dymnymi i waniliowymi  
będącymi wynikiem dojrzewania w dębowych beczkach, dobra budowa, bogata, kremowa struktura  
i doskonała równowaga. 
Świetne zarówno do pieczonej, smażonej jak również wędzonej ryby, białego mięsa, owoców morza 
i sałatek. 
 
Fantastisch komplexer Duft, in dem Aromen von süßen Äpfeln, frischen Zitrusfrüchten und saftigen  
Birnen um die Vorherrschaft konkurrieren. Am Gaumen perfekte Integration von runden Fruchtnoten 
mit rauchigen und vanilligen Noten, die das Ergebnis der Reifung in Eichenfässern sind, gut strukturiert, 
reichhaltige, cremige Textur und ausgezeichnete Balance.  
Passt hervorragend zu gebackenem, gebratenem oder geräuchertem Fisch, weißem Fleisch,  
Meeresfrüchten und Salaten.  

                                                                                                                        

99zł / 750ml (butelka)  

 
Tuatara Buy Sauvignon Blanc  

Producent: Saint Clair Family Estate 
 

Odmiana: Sauvignon blanc 
 

Lekkie, wytrawne białe wino z Nowej Zelandii roztaczające wokół aromaty agrestu i melona 
przemieszane z nutami ziołowymi.  
W ustach delikatne, pełne owocu, przyjemnie odświeżające.  
Podawać do owoców morza, ryb duszonych, smażonych jak również wędzonych, świeżych sałatek, 
jako aperitif. 
             

Ein leichter, trockener Weißwein aus Neuseeland, der Aromen von Stachelbeeren und Melonen mit 
Kräuternoten  vermischt.  
Im Mund ist er sanft, fruchtig und erfrischend.  
 Servieren Sie ihn zu Meeresfrüchten, gedünstetem, gebratenem und geräuchertem Fisch, frischen 
Salaten oder als   Aperitif. 

 
120zł / 750ml (butelka) 

WYTRAWNE USA 

WYTRAWNE NOWA ZELANDIA  

https://domwina.pl/Wina-Ekologiczne-cabout-pol-71.html#zrownowazone


 

 

 

 

 

 

 

 

   Wina musujące - Weiße Schaumweine 

 

Cava Palau Brut 

 

Producent: Mont Marçal Region: Katalonia 
 

Odmiana: macabeo, xarel.lo, parellada 
 

Białe  musujące  wytrawne  wino  hiszpańskie o subtelnych owocowych aromatach i delikatnych  
bąbelkach.  
W ustach świeże, harmonijne, o czystym, eleganckim posmaku. 
Podawać do owoców morza, ryb, zup, dań z ryżu, miękkich serów. 

 
Ein trockenes, weißes, sprudelndes spanisches Wein mit subtilen fruchtigen  
Aromen und feinen Bläschen. Im Mund frisch, harmonisch und mit einem klaren, eleganten Geschmack. 
Servieren Sie es zu Meeresfrüchten, Fisch, Suppen, Reisgerichten und weichen Käsesorten 

 

60 zł / 750ml (butelka) 

 

Sublime Prosecco Brut 
 

Producent: Tenuta San Giorgio Region: Veneto 
 

Odmiana: glera 
 

Radosne wino musujące idealnie uosabiające wyjątkowy włoski styl życia. Subtelna  
pienistość, kwiatowo-owocowy bukiet oraz lekkość i rześkość czynią zeń doskonałe  
wino praktycznie na każdą okazję. Podawać jako aperitif i do lekkich przekąsek  
z owoców morza, ryb i drobiu. 

 
Ein fröhliches sprudelndes Wein, das den einzigartigen italienischen Lebensstil  
perfekt verkörpert. Die subtile Schaumigkeit, der blumig-fruchtige Duft sowie  
die Leichtigkeit und Frische machen es zu einem perfekten Wein für praktisch jeden Anlass.  
Servieren Sie es als Aperitif und zu leichten Snacks mit Meeresfrüchten, Fisch und Geflügel. 

 

70 zł / 750ml (butelka) 

 

PÓŁWYTRAWNE 

BIAŁE, PROSECCO BRUT/PÓŁWYTRAWNE 

 

BIAŁE, CAVA 

 

HISZPANIA 

WŁOCHY 



 

 

 

 

 

 

 

Wina czerwone - Rote Weine 

 

 

Belchapel Merlot 

 

Producent: LGI-Wines 
 
Region: Langwedocja-Roussillon Odmiana: merlot 
 

Wino  łączące  nowoświatową  dojrzałość  owocu z elegancką strukturą 
rodem ze Starego Świata. W nosie przyjemne aromaty malin i likieru z czarnej  
porzeczki, podbite delikatną pikantnością. Mnóstwo owocowości w ustach, w końcówce zaś dotknięcie  
czarnego pieprzu. Podawać do grillowanych warzyw, dziczyzny, smażonej ryby i czekolad 
 

Ein Wein, der die reife Frucht der Neuen Welt mit einer eleganten  
Struktur aus dem Alten Welt verbindet. In der Nase angenehme Aromen von Himbeeren und schwarzer  
Johannisbeere Likör, unterstrichen von einer sanften Würze. 
Viel Fruchtigkeit im Mund, mit einem Hauch von schwarzem Pfeffer im Abgang.  
Servieren Sie ihn zu gegrilltem Gemüse, Wildfleisch, gebratenem Fisch und Schokolade. 

85 zł / 750ml (butelka) 

 

Maestro Primitivo 
 

Producent: Cielo e Terra Region: Apulia Odmiana: primitivo 
 
Intensywnie  czerwone  wino  z  południa  Włoch o uwodzicielskich aromatach owoców 
leśnych przemieszanych z nutami ziemistymi. W ustach esencjonalne, krągłe i jedwabiste, 
świetnie wyważone. Podawać do makaronu z ciemnym sosem, dojrzewających serów, dań  
z dziczyzny, wołowiny, dań z salami i papryką. 
 
Ein intensiv rotes Wein aus Süditalien mit verführerischen Aromen von Waldfrüchten und erdigen 
Noten. Im Mund ist er konzentriert, rund und seidig, hervorragend ausgewogen. Servieren Sie ihn 
zu Pasta mit dunkler Soße, gereiften Käsesorten, Wildgerichten, Rindfleisch, Gerichten mit Salami 
und Paprika 
 

Medale i nagrody: 
         Luca Maroni : 98 punkty - rocznik 2019 

95 zł / 750ml (butelka) 

 

 

 

WYTRAWNE FRANCJA 

PÓŁWYTRAWNE WŁOCHY 



 

 

 

 

 

 

                           Wina półsłodkie - Halbsüßes Wein 

 

 

Terre Allegre Trebbiano 
 

Producent: Cielo e Terra 
 
Region: Apulia 
 
Odmiana: Trebbiano 
 

Świeże i lekkie białe wino półsłodkie z południa Włoch o subtelnym miodowo-kwiatowym aromacie                                                       
i przyjemnie słodkim, lekko owocowym smaku. Dobrze schłodzone sprawdzi się jako aperitif, dodatek                                 
do deserów, przystawek z dodatkiem orzechów. 

Frischer und leichter halbtrockener Weißwein aus Süditalien mit einem subtilen                                                                             
Honig- und Blumenaroma und einem angenehm süßen, leicht fruchtigen Geschmack.                                                                                  
Gut gekühlt eignet er sich als Aperitif, als Begleitung zu Desserts und Vorspeisen mit Nüssen. 

 

55 zł / 750ml (butelka) 

 

Terre Allegre Sangiovese 
 

Producent: Cielo e Terra 
 
Region: Apulia 
 
Odmiana: Sangiovese 

 
Półsłodkie czerwone wino z południa Włoch o delikatnych owocowych aromatach przywodzących                                                    
na myśl maliny i wiśnie. Na podniebieniu okrągłe, łagodne i harmonijne. Podawać do kremowych                                          
deserów, fig, daktyli i innych suszonych owoców. 

Halbtrockener Rotwein aus Süditalien mit delikaten fruchtigen Aromen, die an Himbeeren und Kirschen 
erinnern. Am Gaumen rund, mild und harmonisch. Servieren Sie ihn zu cremigen Desserts, Feigen, 
Datteln und anderen Trockenfrüchten. 

 

55 zł / 750ml (butelka) 

 

CZERWONE WŁOCHY 

WŁOCHY BIAŁE 
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