
WINA POLSKIE
P  O L I S H    W I N E.

Winnica Srebrna Góra jest drugą co do wielkości winnicą w Polsce i obejmuje obszar 
28 ha. Znajduje się na terenie dzisiejszego Klasztoru Kemedułów i posiada historię 
kilku wieków.  Jej główne atuty to: malownicze położenie w dolinie Wisły, 
południowe stoki gwarantujące doskonałe nasłonecznienie, unikalna wapien-
no–gliniasta gleba i stanowiący naturalną osłonę Las Wolski. Wina powstają 
w zabytkowych pomieszczeniach gospodarczych kamedulskiego klasztoru, jednak 
wytwarzane są w nowoczesnych tankach ze stali nierdzewnej, niektóre dojrzewają 
potem w kontakcie z drewnem akacjowym lub dębowym. Nad całością produkcji 
czuwa czołowy polski enolog - Agnieszka Rousseau. W najbliższych latach winiarnia 
zostanie rozbudowywana z zachowaniem historycznego charakteru lokalizacji. 

SREBRNA GÓRA CUVEE

Małopolska | Srebrna Góra | Polska

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.
Rieslings, semi-dry citrus freshness with notes of peach and apricot. For this 
floral notes, apples, pears and greengage and tropical fruits: banana, 
pineapple, mango. In the mouth generous, friendly and gentle.

SREBRNA GÓRA CUVEE

Małopolska | Srebrna Góra | Polska

Wino czerwone, wytrawne, powstało z kupażu odmian Rondo i Acolon. Ma 
piękną rubinowo-czerwoną suknię. W nosie kwiatowe, owocowo-korzenne 
(wyczuwalne czereśnie, suszone śliwki) z nutami ziemisto-skórzanymi. 
W ustach lekkie, soczyste, z nutami świeżych wiśni i czerwonych porzeczek, 
z przyjemnym, rześkim, lekko garbnikowym zakończeniem.
Red wine, dry, arose from a blending of varieties Rondo and Acolon. He has a 
beautiful ruby-red dress. In the nose floral, fruit and spice (felt cherries, 
prunes) with hints of earthy leather. In the mouth light, juicy, with hints of 
fresh cherries and red currants, with a pleasant, crisp, slightly tannin finish.

75cl - 135zł

75cl - 135zł

75cl - 135zł

SREBRNA GÓRA RIESLING

Małopolska | Srebrna Góra | Polska

Wino białe, wytrawne o bladej barwie z jasnymi refleksami. Bukiet 
skomponowany z dojrzałych jabłek, gruszek, z nutą wanilii, cytrusów w tle. 
Wino dobrze zrównoważone, niezwykle bogate w nuty mineralne. Długi, 
przyjemny finisz z żywą kwasowością w tle.
White, dry wine with a pale colour with bright reflections. Bouquet 
composed of ripe apples, pears, with a hint of vanilla, citrus in the 
background. Well balanced wine, extremely rich in mineral notes. A long, 
pleasant finish with vivid acidity in the background.
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WINO MUSUJACE
S P A R K L I N G    W I N E

PROSECCO DA LUCA

Wino musujące o jasno-słomkowej barwie z zielonymi refleksami 
i musowaniem drobnymi bąbelkami. W nosie wyczuwalne czerwone jabłka 
wraz z ciekawym aromatem sorbetu cytrynowego z lekko pikantną nutą 
nasion kopru. Wino w smaku orzeźwiające ze zbalansowaną kwasowością 
z wyraźnymi nutami jabłka, gruszki i soczystej cytryny. Czysty i ostry finisz.
Sparkling wine with a light straw colour with green hues and fine 
effervescence bubbles. In the nose felt red apples with interesting flavors of 
lemon sorbet with a slightly spicy hint of fennel seed. Wine tasting with 
refreshing acidity balanced with distinct notes of apples, pears and juicy 
lemon. Clean and crisp finish.

D.O.C. Prosecco | Accolade Wines | Włochy 

20cl - 25zł

WINA DOMU
H O U S E   W I N E S

Przyjemne, wytrawne wino o błyszczącej, jasnosłomkowej barwie 
z zielono-żółtymi refleksami i intensywnych aromatach cytrusów, owoców 
tropikalnych, grejpfruta, agrestu, trawy z nutą kwiatów i ziół. W smaku 
delikatne, orzeźwiające i świeże.
Pleasant, dry wine with a shiny, bright straw colour  with greenish-yellow 
hues and intense aromas of citrus, tropical fruit, the gray-pfruita, 
gooseberry, grass with a hint of flowers and herbs. The taste is delicate, 
refreshing and fresh.

SAUVIGNON BLANC

Lekkie wino wytrawne o połyskliwej,wiśniowej barwie i przyjemnych 
aromatach czerwonych owoców, wiśni, truskawek oraz malin, 
z delikatnym dotykiem aromatów korzennych w tle. W smaku świeże, 
harmonijne i zrównoważone, z dużą ilością owoców.
Light dry wine with a glossy, cherry colour and pleasant aromas of red fruits, 
cherries, strawberries and raspberries, with a subtle touch of spicy aromas in 
the background. The taste is fresh, harmonious and balanced, with plenty of 
fruit.

PINOT NOIR

WINA BIAŁE
W H I T E   W I N E

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.
Dry wine with a straw-colored with a tinge of pale gold and the intense 
aromas of tropical fruit, citrus with a subtle hint of pineapple. The taste is 
fresh, with a pleasant acidity and delicate fruity and slightly mineral finish.

FINCA BELTRAN DUO CHENIN BLANC CHARDONNAY

Mendoza | Familia Zuccardi | Argentyna

HACIENDA ZORITA VERDEJO

Vino de la Tierra | Hacienda Zorita | Hiszpania

Wino wytrawne o jasnozłotej barwie z błyszczącymi zielonymi refleksami. 
Wyczuwalne aromaty owoców cytrusowych i traw, w towarzystwie nut 
soczystego melona i niuansów kwiatowych. W smaku rześkie i orzeźwiające 
z ekspresyjnym finiszem.
Dry wine with a light golden colour with brilliant green reflections. 
Noticeable aromas of citrus fruits and grasses, accompanied by notes of 
juicy melon and floral nuances. The taste is crisp and refreshing with 
expressive finish.

CHABLIS

AC Chablis | Bouchard Aîné & Fils | Francja  
Klasyczne Chardonnay z ojczyzny win tworzonych z tego szczepu. Klarowna, 
złoto – żółta barwa wina charakteryzującego się aromatem białych kwiatów 
i świeżych owoców, głównie brzoskwini. W tle wyczuwalne suszone owoce, 
orzechy i nuty mineralne. W ustach obok owoców pojawia się wanilia. 
Classical Chardonnay made in the homeland of this wine grape. Wine about 
clear, gold - yellow colour with aromas of white flowers and fresh fruit, 
mostly peach. In the background palpable dried fruits, nuts, mineral and 
vanilla notes.

ROBERT MONDAVI TWIN OAKS CABERNET SAUVIGNON

Kalifornia | Robert Mondavi Winery | USA  

Wino wytrawne o ładnej ciemno-bordowej barwie, pełne soczystych 
aromatów śliwek z bogatymi akcentami cedru. Wyraźny, głęboki smak 
jeżyny, wiśni i tytoniu. Doskonale zrównoważone, eleganckie o karmeli-
zowanym zakończeniu.
A dry wine with a nice dark burgundy colour, full of juicy aromas of plums 
with rich cedar accents. A clear, deep taste of blackberries, cherries and 
tobacco. Perfectly balanced, elegant with a caramelized finish.

HACIENDA ZORITA CRIADO EN BARRICA

Vino de la Tierra | Hacienda Zorita | Hiszpania

Wino wytrawne o bordowej barwie z jaśniejszymi refleksami. W smaku 
intensywne aromaty czerwonych owoców i nutą przypraw na finiszu. 
W smaku delikatne, z miękkimi dojrzałymi taninami.
Dry wine with a brown colour with lighter hues. The taste is intense aromas 
of red fruit and a hint of spice on the finish. The taste is delicate, with soft ripe 
tannins.

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.
Dry wine with a deep ruby colour and intense aromas of berries, berry and 
black currant. The taste is smooth, juicy with good structure and a pleasant, 
slightly spicy finish.

FINCA BELTRAN DUO CHENIN TEMPRANILLO MALBEC

Mendoza | Familia Zuccardi | Argentyna

ANTICHELLO PINOT GRIGIO 

I.G.T. Veneto | Santa Sofia | Włochy  

Wino wytrawne o jasnym słomkowym kolorze z zielonymi niuansami oraz 
o charakterystycznym bukiecie kwiatowych aromatów. W smaku niezwykle 
jedwabiste, aromatyczne i gładkie.
A dry wine with bright straw colour with green nuances and a characteristic 
bouquet of floral aromas. The taste is extremely silky, aromatic and smooth.

ANTICHELLO MERLOT 

I.G.T. Veneto | Santa Sofia | Włochy  

Wino wytrawne o intensywnej bordowej sukni. Wino pełne, świeże 
z ujmującymi fiołkowymi nutami uzupełnione o przyjemne i atrakcyjne 
akcenty gorzkich migdałów.
A dry wine with an intense burgundy dress. Full, fresh wine with charming 
violet notes complemented with pleasant and attractive accents of bitter 
almonds.

WINO DESEROWE
D E S S E R T   W I N E S

CROFT FINE RUBY PORT

D.O.C. Porto |Croft Port |Portugalia

Deserowe wino o głębokiej rubinowo-czerwonej barwie z refleksami 
granatu. Klasyczny, intensywny nos z aromatami czarnych owoców. 
W smaku mocne, energiczne, o świeżych owocowych nutach i długim, 
przyjemnym finiszu.
A dessert wine with a deep ruby-red colour with pomegranate reflections. A 
classic, intense nose with aromas of black fruit. Strong, energetic in taste, 
with fresh fruity notes and a long, pleasant finish.

15cl - 20zł

75cl - 80zł

15cl - 10zł

75cl - 40zł

15cl - 10zł

75cl - 40zł

75cl - 60zł

75cl - 75zł

75cl - 90zł

75cl - 90zł

WINA CZERWONE
R E D   W I N E

75cl - 60zł

75cl - 70zł

75cl - 90zł

75cl - 95zł

75cl - 65zł
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