
WINA BIAŁE
WHITE WINE

WINA CZERWONE
RED WINE

MAESTRO PRIMITIVO    13,-   59,- 
                           150 ml               750 ml 

APULIA, WŁOCHY / ITALY
PÓŁWYTRAWNE / SEMI-DRY 

Wino z południa Włoch o uwodzicielskich aromatach 
owoców leśnych przemieszanych z nutami ziemistymi. 
W ustach esencjonalne, krągłe i jedwabiste, świetnie 
wyważone.     
Young Italian wine from Puglia. Intensly red with 
seductive smell of black fruits and earth. Full and 
complex in the mouth. 

TOSCALEUS CHIANTI      69,- 
                                                    750 ml 

TOSKANIA, WŁOCHY / ITALY
WYTRAWNE / DRY 

Wino o wyraźnych owocowych aromatach śliwek  
i dojrzałych wiśni. W ustach wytrawne, nieprzesadnie 
taniczne, o przyjemnym, długim posmaku.      
Wine with aromas of red and black fruits combined with 
violet notes. The mouth is savoury, deeply fruity, round 
and balanced, with well integrated tannins.

SUBLIME PROSECCO BRUT      55,- 
                                                    750 ml 

VENETO, WŁOCHY / ITALY   
WYTRAWNE / DRY
Radosne wino musujące idealnie uosabiające 
wyjątkowy włoski styl życia. Subtelna pienistość, 
kwiatowo-owocowy bukiet oraz lekkość i rześkość 
czynią zeń doskonałe wino na każdą okazję. 
Wine perfectly well personifying the unique Italian 
lifestyle. Subtle foaming, floral and fruity bouquet as 
well as lightness and freshness make it a perfect wine 
for practically any occasion. 

WINA MUSUJĄCE
SPARKLING WINE

PROSECCO 1754 SPUMANTE  
CASA DEFRA      75,- 
                                                    750 ml 

VENETO, WŁOCHY / ITALY   
WYTRAWNE / DRY
Cudownie pieniste, delikatne wino musujące, 
roztaczające aromaty dojrzałych jabłek i gruszek. 
W ustach chrupkie i soczyście owocowe, lekko 
wytrawne. Finisz kuszący, roziskrzony i zaostrzający 
apetyt na kolejny łyk. 
A delightfully frothy sparkler with aromatic apple and 
pear flavours on the nose followed by a crisp palate of 
succulent fruits. Gently foamy, just off dry and possessing 
an enticing, bright finish. 

CAVA PALAU BRUT      65,- 
                                                    750 ml 

KATALONIA, HISZPANIA / SPAIN   
WYTRAWNE / DRY
Musujące wino o subtelnych owocowych aromatach 
i delikatnych bąbelkach. W ustach świeże, harmonijne, 
o czystym, eleganckim posmaku.  
Sparkling wine with subtle fruity aromas and delicate 
bubbles. In the mouth it is crisp, harmonious, with 
a clean, elegant aftertaste. 

CASTILLO DE ANNA  
BLANCO   8,-  25,-  45,- 
           150 ml        500 ml           1000 ml

WALENCJA, HISZPANIA / SPAIN   
WYTRAWNE / DRY
Białe rześkie i lekkie wytrawne wino hiszpańskie 
o aromatach owoców egzotycznych, jabłek 
i brzoskwiń. W ustach delikatne, owocowe, o dobrej 
równowadze i czystym posmaku.  
Wine with aromas of fresh fruits. In the mouth it is 
perfectly well balanced, fresh and crisp at the same 
time, with a pleasant fruity aftertaste. 

CASTILLO DE ANNA  
TINTO   8,-  25,-  45,- 
           150 ml        500 ml           1000 ml

WALENCJA, HISZPANIA / SPAIN   
WYTRAWNE / DRY
Czerwone lekkie wytrawne wino hiszpańskie 
o aromatach czerwonych owoców wzbogaconych 
o subtelne nuty kwiatowe. W ustach pełne, krągłe 
i świeże, o przyjemnym owocowym posmaku.   
Wine with intense aromas of red fruits. In the mouth it is 
round, perfectly well balanced, fresh and crisp at the 
same time, with delicate tannins and a pleasant, fruity 
aftertaste. 

RUBIN BLANCO SEMI SECO    9,-   42,- 
                                 150 ml       750 ml 

WALENCJA, HISZPANIA / SPAIN   
PÓŁWYTAWNE / SEMI DRY 
Lekkie białe hiszpańskie wino o przyjemnych aromatach 
kwiatów i cytrusów. W ustach delikatne, świeże, 
doskonale zrównoważone.
Light white semi-dry Spanish wine with pleasant aromas 
of flowers and citrus fruits. In the mouth it is delicate, 
fresh and perfectly well balanced. 

RUBIN TINTO SEMI SECO    9,-   45,- 
                                 150 ml         750 ml 

WALENCJA, HISZPANIA / SPAIN   
PÓŁWYTAWNE / SEMI DRY 
Lekkie hiszpańskie wino o przyjemnym bukiecie pełnym 
nut świeżych czerwonych owoców. W ustach subtelne, 
rześkie, doskonale zrównoważone, o przyjemnie 
owocowym smaku.
Light wine with a pleasant bouquet filled with notes of 
fresh red fruits. In the mouth it is subtle, crispy, perfectly 
well balanced with a nice, fruity taste.

COLLECTION 1508  
RYZLINK VLAŠSKÝ      55,- 
                                                    750 ml 

MORAWY, CZECHY / CZECH REPUBLIC   
WYTAWNE / DRY 
Wino roztaczające aromaty przywodzące na myśl 
dojrzałe żółte melony i jabłka podbite niuansem 
ziołowym. W ustach rześkie, o wyraźnie cytrusowym 
smaku i długiej, czystej końcówce.
Wine with aromas reminiscent of ripe yellow melons and 
apples with a herbal nuance. Fresh in the mouth, with 
a distinctly citrusy flavor.

VILLA BRICI  
SAUVIGNON BLANC    12,-   55,- 
                            150 ml              750 ml 

PRIMORSKA, SŁOWENIA / SLOVENIA   
WYTAWNE / DRY 
Słoweńskie wino o intensywnym aromacie kwiatów 
czarnego bzu, kiwi, agrestu i marakui. W ustach 
zwiewne i delikatne, odznaczające się rześką 
kwasowością i lekko pikantną końcówką. 
Wine with an intense aroma of elderberry flowers, kiwi, 
gooseberry and passion fruit. Airy and delicate in the 
mouth, characterized by fresh acidity.

NOVAPALMA  
PINOT GRIGIO ORGANIC      69,- 
                                                    750 ml 

VENETO, WŁOCHY / |ITALY   
PÓŁWYTAWNE / SEMI DRY 
Powstałe wyłącznie z winogron pochodzących 
z upraw ekologicznych wino o cytrynowym kolorze 
i aromatach świeżych ananasów przemieszanych 
z nutami przywodzącymi na myśl skórkę chleba. Na 
podniebieniu rześkie i soczyste.
Made exclusively from organically grown grapes, the 
wine has a lemon color and aromas of fresh pineapple 
mixed with notes reminiscent of the crust of bread. Fresh 
and juicy on the palate.

GRAND TOKAJ  
ÉDES SZAMORODNI    20,-   95,- 
                            100 ml              500 ml 

TOKAJ-HEGYALJA, WĘGRY / HUNGARY   
SŁODKIE / SWEET 
Słodkie wino o aromatach cytrusów, wanilii i szlachetnej 
pleśni oraz dominacją miodu, brzoskwini i tropikalnych 
owoców na podniebieniu. Wino definiują soczyste 
owoce, kremowa tekstura, wibrująca kwasowość 
i długi finisz. 
A sweet wine with aromas of citrus, vanilla and noble 
mold and the domination of honey, peach and 
tropical fruit on the palate. The wine is defined by juicy 
fruit, creamy texture, vibrant acidity and a long finish.

VIEUX CLOCHER VENTOUX ROUGE      85,- 
                                                    750 ml 

DOLINA RODANU, FRANCJA / FRANCE
WYTRAWNE / DRY 

Wino o subtelnych aromatach czerwonych owoców 
wzbogaconych o nuty poszycia leśnego i przypraw. 
W ustach harmonijne o smaku stanowiącym idealną 
kontynuację wyczuwanych w nosie aromatów 
i długim, nieco pikantnym zakończeniu.        
A wine with subtle aromas of red fruit enriched with 
notes of undergrowth and spices. Harmonious in the 
mouth with a slightly spicy finish.

RAMÓN BILBAO CRIANZA      79,- 
                                                    750 ml 

RIOJA, HISZPANIA / SPAIN   
WYTRAWNE / DRY 

Wino o wyraźnie owocowych aromatach harmonijnie 
połączonych z subtelnymi nutami wanilii i pieprzu. 
W ustach delikatne, krągłe i świeże, o długim, lekko 
przyprawowym posmaku. 
Wine with intense fruity aromas and subtle notes of 
vanilla and pepper. In the mouth it is delicate, round 
and fresh, with a long, slightly spicy aftertaste. 

MILTON PARK SHIRAZ      79,- 
                                                    750 ml 

AUSTRALIA / AUSTRALIA   
WYTAWNE / DRY 
Wino o bukiecie przepełnionym owocowymi aromatami 
okraszonymi nutami gorzkiej czekolady i przypraw. 
W ustach dobrze zbudowane, przyjemnie taniczne, 
o wyraźnym śliwkowo-przyprawowym posmaku. 
Wine with bouquet filled with fruity aromas with hints of 
dark chocolate and spices. In the mouth it is well built, 
pleasantly tannic, with intense aftertaste full of plums 
and spices. 

LA CAPITANA  
BARREL RESERVA CARMÉNÈRE      119,- 
                                              750 ml 

DOLINA CENTRALNA, CHILE / CHILE   
WYTAWNE / DRY 
Wino o złożonym bukiecie pełnym aromatów słodkich 
śliwek, malin i czarnych porzeczek przemieszanych 
z nutami gorzkiej czekolady. Usta smakowite, pełne 
owocu, krągłe i zmysłowe, o jedwabistej strukturze, 
dojrzałych taninach i długim posmaku. 
Wine with a bouquet filled with aromas of sweet plums, 
raspberries and blackcurrants combined with dark 
chocolate notes. 



KARTA WIN
WINE LIST

ALKOHOLE REKOMENDOWANE PRZEZ

POLSKIE WÓDKI
POLISH VODKA

Dwór Sieraków Starzona w Beczce  
POLSKA
moc: 40%    
Wódka wydestylowana z żyta, kukurydzy i jęczmienia,  
a następnie leżakowana przez 36 miesięcy w dębowych 
beczkach. W jej złożonym bukiecie wyczuwalne są słodkie 
nuty wanilii oraz jabłek i gruszek.   
It is flavored vodka distilled from rye, corn and barley.  
Matured in oak cask for 36 months. With a light amber 
colour has a complex aroma with sweet vanilla, apple 
and pear notes.

 10,-   159,-
     40 ml               700 ml        

Dwór Sieraków Śliwa z tarniną  
POLSKA
moc: 40%    
W nosie marynowana śliwka, aromaty brzoskwini, 
lukrecji, konfitury z róży, pigwa, miód. Na podniebieniu 
półwytrawna. Pozostawia posmak brzoskwiń, suszonych 
moreli. Na końcu deserowa czekolada.  
The production process is time-consuming due to the initial 
months of maceration followed by the maturing process, 
which connects the macerate with the distillate and lasts  
up to six weeks.

 10,-   159,-
     40 ml               700 ml        

Dwór Sieraków  Czarny Bez
POLSKA
moc: 40%    
Otwierając się w kieliszku, wódka uwalnia aromaty 
ajerkoniaku, a po chwili karmelu, tostów, dymu i beczki. 
W ustach dobrze zbudowana, wręcz gęsta, z dojmującą 
słodyczą suszonej śliwki, jeżyn i owoców lasu.   
Vodka made on the basis of a grain spirit and elderberry. 
Opening up in the glass, vodka releases the aromas of 
eggnog plus caramel, toast, smoke and barrel afterwards. 
In the mouth it is full and dense with a dominant sweetness 
of dried plums and blackberries. 

 10,-   159,-
     40 ml               700 ml        

Dwór Sieraków Palona  
POLSKA
moc: 52%    
Palona z kolekcji pułkownika robiona jest ze spirytusu 
żytniego z prażonych ziaren, z dodatkiem karmelu 
i kompozycji zmacerowanych ziół. Jej wysokoprocentową 
moc, przykrywają zapachy i smaki kakao, rozmarynu, ziół, 
miodu i gorzkiej czekolady.    
Palona is manufactured from spirit produced from the highest 
quality roasted grains and completed with caramel and herbs 
additions, which give the vodka a delightful aroma of nuts, 
almonds, vanilla and tobacco. A strong sense of alcohol is 
balanced by the sweetness of caramel on the palate.

 18,-   289,-
     40 ml               700 ml        

 

Degustacja Wódek 

Degustacja 4 wybranych Wódek  
Dwór Sieraków po 20 ml
Tasting of 4 Dwór Sierków Vodkas, 20 ml of each.

 25,-
                       4 x 20 ml                 

Dwór Sieraków Superior
POLSKA     
moc: 40%    
Wódka smakowa powstaje w oparciu o oryginalną 
recepturę Dwóru Sieraków. Zestawiona ze spirytusu 
zbożowego, destylatów śliwkowych i jabłkowych oraz 
nalewów na dziką różę, wanilię, ziarno owsa i rodzynki. 
Efekt: wyjątkowa, krystaliczna wódka z łagodnym 
dotknięciem owocu.  
Flavored vodka based on a unique recipe combining 
grain alcohol with plum and apple distillates and tinctures 
of wild rose, vanilla, oats and raisins.

 10,-   99,-
         40 ml               500 ml        

Dwór Sieraków Ziemniak kosher
POLSKA     
moc: 40%    
Wódka wytworzona z polskich ziemniaków, dzięki 
którym cechuje się lekko słodkim aromatem biszkoptów, 
polnych kwiatów i chleba. W ustach pojawia się 
ponadto nuta pieprzna i orzechowa, zaś w posmaku - 
delikatna goryczka. 
Vodka made of Polish potatoes that add a slightly sweet 
biscuit aroma with some wild flower and bread notes. 
Pepper and nut tastes appear with a bitter touch at the 
finish. Serve chilled. 

 10,-   99,-
         40 ml               500 ml        

Dwór Sieraków Pieprzowa
POLSKA
moc: 40%    
Klasyczna polska pieprzówka. Gdy wódka otworzy się  
w kieliszku, czujemy aromaty ziół. W ustach zdecydowa-
na, intensywna z lekko słodkawym, bardzo pikantnym 
finiszem.   
This is a classic Polish pepper vodka. When this vodka 
opens in the glass, aromas of herbs from Polish meadows 
such as thyme, rosemary and juniper appear along with 
a note of pine resin. In the mouth it is peppery and intense 
with a slightly sweet but very spicy finish.

 10,-   159,-
     40 ml               700 ml        

Oznaczenia użyte w karcie

winiarnia 
z certyfikatem 

zarównoważonego 
rozwoju

winiarnia 
z certyfikatem 

zrównoważonej 
uprawy

winiarnia 
z certyfikatem 
ekologicznej 

produkcji

Wino przyjazne  
veganom

Wino organiczne Posiada medale  
lub wyróżnienia


