
KARTA WIN WINE LIST

Polskie wina regionalne z Podkarpacia
Polish regional wines from Subcarpathia

Winnica w Witryłowie nad Sanem należy do największych i najpiękniej 
położonych w województwie podkarpackim. Na wzgórzu, a szczególnie na 
jego południowym i południowo – zachodnim stoku, łagodnie schodzącym ku 
dolinie Sanu, rozpościera się ponad 6-hektarowa winnica wraz z imponującymi 
piwnicami i doskonale wyposażonym zapleczem do produkcji.

The vineyard in Witryłów on San river is one of the largest and most beautifully 
situated in the Subcarpathian Province. On the hill, especially on its south 
and south-west slopes, gently sloping towards the San valley, there is an over 
6-hectare vineyard with impressive cellars and well-equipped production 
facilities.

PIWNICE PÓŁTORAK SOLARIS
wytrawne/dry

10 cl   26,-    75 cl    190,-

2 Solaris

PIWNICE PÓŁTORAK 
SOUVIGNIER GRIS

wytrawne/dry

75 cl    215,-

2 Souvignier Gris

PIWNICE PÓŁTORAK CUVEE 
BLANC

wytrawne/dry

75 cl    215,-

2 blend

PIWNICE PÓŁTORAK  
CUVEE ROUGE

wytrawne/dry

10 cl   35,-    75 cl    255,-

2 blend

Delikatna struktura, głębia aromatów owoców tropikalnych 
oraz wyważony balans pomiędzy kwasowością, a słodyczą 
cukru resztkowego. Wyśmienicie łączy się z owocami morza 
oraz lekkimi potrawami z drobiu.
Delicate structure, depth of tropical fruit aromas and a 
balanced balance between acidity and the sweetness of 
residual sugar. It is perfectly combined with seafood and light 
poultry dishes.

Souvignier gris to nasza propozycja wina jednoszczepowego, 
które urzeka aromatami owoców tropikalnych, dojrzałych 
jabłek i lekkiej nuty wanilli.
Souvignier gris is our offer of a single-strain wine that 
captivates with the aromas of tropical fruit, ripe apples and 
a light note of vanilla.

Świeże lekkie wino z delikatnie podkreśloną owocową 
slodyczą, którą świetnie balansuje rześka kwasowość. 
Aromaty dojrzałych jabłek i gruszek z mineralnym finiszem.
Fresh, light wine with a delicately emphasized fruity 
sweetness, perfectly balanced by the crisp acidity. Aromas of 
ripe apples and pears with a mineral finish.

Świeże lekkie wino z delikatnie podkreśloną owocową 
slodyczą, którą świetnie balansuje rześka kwasowość. 
Aromaty dojrzałych jabłek i gruszek z mineralnym finiszem.
Fresh, light wine with a delicately emphasized fruity 
sweetness, perfectly balanced by the crisp acidity. Aromas of 
ripe apples and pears with a mineral finish.

POLAND
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Wina białe
White wines

Prosecco
Prosecco

ROCCA ANTICA PINOT GRIGIO
delikatnie wytrawne/gently dry

75 cl    125,-

Włochy/Italy 2 Pinot Grigio

GRUBER ROSCHITZ GRÜNER 
VELTLINER
wytrawne/dry

75 cl    145,-

Austria/Austria 2 Grüner Veltliner

Krągłe i przyjemne. Aromaty jabłek i 
gruszek oraz kwiatów akacji. W ustach 
lekkie i świeże z nutą dojrzałych 
brzoskwiń.
Round and pleasant. Aromas of apples, 
pears and acacia flowers. In the mouth 
light and fresh with a hint of ripe 
peaches.

Mineralne, rześkie i czyste. Wino o 
jasnożółtym kolorze, połyskujący 
zielonymi refleksami. W nosie znajdziemy 
aromaty brzoskwiń, zielonego jabłka 
i rzodkiewki, dopełnione w ustach o 
kamienistą mineralność i pieprzny finisz.
Mineral, crisp and clean. Light yellow 
color, glistening with green reflections. 
The nose has aromas of peaches, green 
apples and radishes, complemented in 
the mouth with a rocky minerality and a 
peppery finish.

PREMIUM
Rekomendacja 

sommeliera 
Recommendation 
of the sommelier

CA’TULLIO PROSECCO
wytrawne/dry

75 cl    125,-

D.O.C. Prosecco, Ca’Tullio
Włochy/Italy 2 Glera

Delikatne Prosecco o aromacie dojrzałych brzoskwiń, jabłek 
i cytrusów. Na podniebieniu lekkie i świeże z nutami owocowej 
słodyczy.
Delicate Prosecco with the aroma of ripe peaches, apples and 
citrus. Light and fresh on the palate with notes of fruity sweetness.

D.O.C. 

Denominazione 
di Oirigine Controllata 

PROSECCO
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Wina białe
White wines

HENRY VARNAY BRUT
musujące wytrawne/sparkling dry

15 cl   18,-    75 cl    85,-

Francja/France 2 Chardonnay

LA PETITE GARGOTTE 
CHARDONNAY

wytrawne/dry

15 cl   20,-    75 cl    95,-

Francja/France 2 Chardonnay

SCHMITT SOHNE RIESLING
delikatnie wytrawne/gently dry

15 cl   18,-     75 cl    85,-

Niemcy/Germany 2 Riesling

VINA LOSAR BLANCO
półsłodkie/semi-sweet

15 cl   18,-    75 cl    85,-

Hiszpania/Spain 2 Viura

Aromaty zielonego jabłka i melona. W ustach cytrusy i jabłka. 
Świeże i lekkie.
Aromas of green apple and melon. Citrus and apples in the 
mouth. Fresh and light.

Głęboki i jasny złoty kolor. Aromaty dojrzałej gruszki i pigwy, 
po których następują eleganckie nuty wanilii. Podniebienie 
bogate i pełne, z gruszką i śmietanką. Dobrze zbalansowane 
z subtelnym charakterem prażonego dębu.
Deep and bright golden color. Aromas of ripe pear and quince 
followed by elegant notes of vanilla. The palate is rich and 
full, with pear and cream. Well balanced with the subtle 
character of roasted oak.

Świeże lekkie wino z delikatnie podkreśloną owocową 
slodyczą, którą świetnie balansuje rześka kwasowość. 
Aromaty dojrzałych jabłek i gruszek z mineralnym finiszem.
Fresh, light wine with a delicately emphasized fruity 
sweetness, perfectly balanced by the crisp acidity. Aromas of 
ripe apples and pears with a mineral finish.

Wino o aromatach brzoskwiń i jabłek. Lekkie, z wyraźną 
słodyczą i subtelną kwasowością.
Wine with aromas of peaches and apples. Light, with a clear 
sweetness and subtle acidity.
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ROCCA ANTICA PRIMITIVO
delikatnie wytrawne/gently dry

15 cl   20,-    75 cl    95,-

Włochy/Italy 2 Primitivo

LA PETITE GARGOTTE CABERNET 
SAUVIGNON

wytrawne/dry

15 cl   20,-    75 cl    95,-

Francja/France 2 Cabernet Sauvignon

Wina czerwone
Red wines

PREMIUM
Rekomendacja 

sommeliera 
Recommendation 
of the sommelier

GARDENOS CRIANZA wytrawne/dry
Hiszpania/Spain 2 Tempranillo, Garnacha

FAMILIA FALASCO BALBO MALBEC ESTATE wytrawne/dry
Argentyna/Argentina 2 Malbec

Zadziwiająco skoncentrowane i bogate. Ciemny wiśniowy kolor. W nosie intensywne 
aromaty przypraw korzennych (wanilia, cynamon), borówki, śliwki oraz tostu i nut 
balsamicznych. Dobrze zbudowane z miękkimi, ładnie wkomponowanymi taninami z 
skoncentrowaną owocowością. Długi, trwały finisz.
Amazingly concentrated and rich. Dark cherry color. In the nose intense aromas 
of spices (vanilla, cinnamon), blueberry, plum, toast and balsamic notes. Well-
built with soft, nicely blended tannins with concentrated fruity. Long, lasting 
finish.

Zbudowane, eleganckie i kompletne. Aromaty dojrzałych owoców leśnych, a w tle 
nuta czekolady, kawy i anyżu. W ustach pełne i gładkie z podkreśloną owocowością 
jeżyn i jagód. Średnie ciało, przyjemna kwasowość oraz pikantny finisz.
Built, elegant and complete. Aromas of ripe forest fruits, and a hint of chocolate, 
coffee and anise in the background. Full and smooth in the mouth with emphasized 
fruitiness of blackberries and blueberries. Medium body, pleasant acidity and a 
spicy finish.

75 cl    125,-

75 cl    145,-

VINA LOSAR TINTO
półsłodkie/semi-sweet

15 cl   18,-    75 cl    85,-

Hiszpania/Spain 2 Tempranillo

Głęboki i intensywny rubinowy kolor. Wielowarstwowy z 
dojrzałą czarną porzeczką, sosem śliwkowym i jeżyną. Lekko 
dębowy. Gładkie i obfite podniebienie, z lekką kwasowością 
tanin. Na finiszu lekkie nuty kawy.
Deep and intense ruby color. Multi-layer with ripe black 
currant, plum sauce and blackberry. Light oak. Smooth and 
plentiful palate, with a slight acidity of tannins. At the end, 
light notes of coffee.

Bogaty bukiet dojrzałych jeżyn i ciemnych czereśni z 
delikatnie zaznaczonym aromatem kwiatów. Pełne i okrągłe 
z nutami konfitury wiśniowej i gorzkiej czekolady.
A rich bouquet of ripe blackberries and dark cherries with 
a delicately marked aroma of flowers. Full and round with 
notes of cherry jam and dark chocolate.

Aromaty truskawek, malin i konfitury z porzeczek. Usta 
owocowe o zdecydowanej słodyczy.
Aromas of strawberries, raspberries and currant jam. Fruity 
mouth with a definite sweetness.


