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Wino Deserowe  Dessert Wine

Pomegrigio     55 zł
Semi-Sweet    
Pomegranate - Hiszpania  
Unikalne połączenie hiszpańskiego wina gronowego wyprodukowa-
nego z najlepszych gron szczepu Tempranillo z wysublimowanymi 
walorami owocu granatu. Doskonałe jako aperitif. Idealnie pasuje do 
ciast i deserów. Kompozycja: Tempranillo, owoc granatu.

The unique combination of Spanish Wine produced from the best 
grapes Tempranillo with sublime qualities pomegranate. Excellent 
as an aperitif. Ideally suited to cakes and desserts. 
Composition: Tempranillo, pomegranate.

Wina Domu  House Wines

Marques de Fuertigo white  75 cl    30 zł
Semi-Dry    karafka 50 cl    20 zł
Vino de Espana - Hiszpania kieliszek 15 cl      6 zł
Bukiet z orzeźwiającymi nutami jabłka, gruszki oraz melona. 
Lekkie, przyjemnie świeże białe, półwytrawne wino rekomendo-
wane jako aperitif, do przystawek, makaronów, wędzonych serów, 
pasztetów i owoców morza.

Refreshing bouquet with notes of apple, pear and melon. Light, 
pleasantly fresh white, semi-dry wine recommended as an aperi-
tif, with appetizers, pasta, smoked cheeses, pates and seafood.

Marques de Fuertigo red   75 cl    30 zł
Semi-Dry    karafka 50 cl    20 zł
Vino de Espana - Hiszpania kieliszek 15 cl      6 zł
Głębokorubinowa barwa. Nos z owocami przywołującymi wspo-
mnienie gorącego hiszpańskiego lata. Wino eleganckie, dobrze 
zbudowane, które znakomicie pasuje do większości potraw. 
A delicate, red, semi-dry wine made from Tempranillo grape. Full 
of passion and love. Seductive aromas of rich ripe fruits, subtle 
vanilla and chocolate in the background. An ideal partner for red 
meat dishes, pasta, cheeses and appetizers.

Restauracja

Gubernator  Bill Gates informuje wszystkich, 
że, najlepsze wina podają tylko w Restauracji 
SOPRANO.                New York 05.12.1933

Restauracja SOPRANO wita spragnionych klientów. 
„Najlepsze wina tylko u nas” - zachęca kierownik lokalu. 
                            New York 05.12.1933

Dobre ceny win 
zachęcają do 
zakupu całych 
butelek. Barman 
ma trudności z 
opanowaniem 
ilości  zamówień.

NY 05.12.33



Wina Musujące  Sparkling Wines

Prosecco Riondo Collezione  70 zł
Semi-Dry
D.O.C. - Włochy
Odświeżające, rewelacyjne owocowe Prosecco wyprodukowane 
metodą Spumante (fermentacja w butelce). Przywołuje wspo-
mnienie słodkiego, soczystego jabłka, gruszki oraz kwiatu akacji. 
W smaku bliżej wina półwytrawnego aniżeli półsłodkiego (cukier 
resztkowy: 14g/l). Rewelacyjne jako aperitif, do włoskiej szynki, 
przekąsek czy owoców. Na każdą okazję.  Szczep: Glera.

Riondo Collezione Prosecco is an Extra Dry Spumante (residual 
sugar 14g/l), fresh and velvety with scents of Golden Delicious 
apple, pear and acacia blossom. Perfect as an aperitif, recom-
mended to Italian ham, snacks and fruits. Grape: Glera

Prince De Brabant  50 zł
Demi-Sec
Vin Mousseux - Unia Europejska
Bardzo świeże francuskie wino z przyjemnym tchnieniem białych 
kwiatów. Zalecana temperatura podawania 6-8oC. Znakomicie 
pasuje jako aperitif, do ryby, owoców morza, deserów. Szczep: 
100% Ugni blanc.

Very fresh French wine with a nice breath of white fl owers. The 
recommended serving temperature 6-8oC. Fits perfectly as an 
aperitif, with fi sh, seafood, desserts. Strain: 100% Ugni blanc.

Wina Białe  White Wines

Neblina Sauvignon Blanc 60 zł
Dry 
Central Valley - Chile
Nos z aromatem owoców cytrusowych, grejpfruta i ziołami. 
W smaku odświeżające, dobrze wyważone, dające odczucie wina 
półwytrawnego. 85% Sauvignon Blanc z 15% innych odmian. 

Aromas of citrus fruits, grapefruit and herbs. On the palate refre-
shing, balanced and semi-dry. Blend of Sauvignon blanc (85%) 
and other grapes (15%).  

Pinot Grigio, Casa Lunardi  70 zł
Dry 
Delle Venezie I.G.T. - Włochy
Aromaty owoców tropikalnych z kuszącymi nutami kwiatów. 
Umiarkowana kwasowość. Wino idealne do jarzynowych zup, 
sałat, przekąsek czy grillowanego białego mięsa. 

It is a fruity, varietal wine with scents of tropical fruit and enticing 
fl oral notes. Pleasantly fresh, it matches perfectly with vegetables 
soups, salads, hors d’ouevre and grilled white meats. 

Faustino VII Blanco 80 zł
Dry 
Rioja D.O.C. – Hiszpania
Urzekający kwiatowy bukiet. W smaku aksamitne z wyraźną 
gruszką, jabłkiem. Znakomite do makaronów z warzywami, ryb, 
owoców morza, carpaccio, kurczaka, indyka. Szczep:100% Viura.

The enchanting fl oral bouquet. The velvety taste with a distinct 
pear, apple. Excellent pasta with vegetables, fi sh, seafood, car-
paccio, chicken, turkey. Strain 100% Viura.

Wino Czerwone  Red Wine

Poggio Ai Santi 60 zł
Dry 
Montepulciano d’Abruzzo D.O.P. - Włochy
Wino z najlepiej  położonych winnic  w Abruzzo. Dojrzewa w 
kadziach ze stali nierdzewnej. Rubinowa barwa. Nos delikatny 
z aromatem czerwonych owoców. Wino o dobrej strukturze, po-
lecane do potraw z ryżem oraz pieczonego i grillowanego mięsa. 
Szczep: 100% Montepulciano.

The wine from the best situated vineyards in Abruzzo. It aged in 
the stainless steel vats. Ruby red colour. Delicate fl avor with fra-
grance of red fruits. A well-structured wine, recommended to rice 
dishes, roasted and grilled meat. Grape: 100% Montepulciano.

Primitivo, La Casada 70 zł
Dry
Salento I.G.T. - Włochy
Elegancka rubinowa barwa z fi oletowymi refl eksami. Intensywny, 
aromatyczny bukiet z paletą owoców typu ciemna wiśnia czy 
śliwka podanych w przetworzonej formie (konfi tura). W smaku 
przyjemne, ułożone, aksamitne. Znakomite do pieczeni, serów, 
zup. Szczep: 100% Primitivo.

Elegant ruby color with purple hues. Intense, aromatic bouqu-
et with a palette of fruits such dark cherry and plum given in 
processed form (jam). The taste is pleasant, arranged velvet. 
Excellent with roasts, cheeses, soups. Strain: 100% Primitivo.

Valpolicella Classico Superiore  80 zł
- Domini Veneti
Dry
D.O.C. - Włochy
Rubinowa barwa. Nos intensywny i trwały z owocowymi aroma-
tami wiśni i śliwki, kwiatów oraz nutami czarnego pieprzu. W 
smaku świeże, ze znakomitą kwasowością i taninami. Wino do 
makaronów, pizzy i dojrzałych serów. Kompozycja: 70% Corvina 
Veronese, 15% Corvinone, 15% Rondinella. 

Ruby red in colour. An intense and persistent nose with fruity 
aromas of cherry and plum, fl owers and notes of pepper. On the 
taste is fresh, with perfect acidity and tannins. A fi ne companion 
for fresh pasta, pizza and mature cheeses. Blend: 70% Corvina 
Veronese, 15% Corvinone, 15% Rondinella.


