
Codorniu Zero............................................  21 zł
 Hiszpania / Spain
 Białe, wytrawne / white, dry

Bezalkoholowe wino. Ma delikatne bąbelki i błyszczący, jasnożółty 
kolor, słodki aromat owoców tropikalnych, jabłek i delikatnych białych 
kwiatów.
A non-alcoholic wine. It has fine bubbles and a shiny, light yellow colour, 
with a sweet aroma of tropical fruits, apples, and delicate white flowers.

  139 zł

Monterio Viura...........................................  16 zł
 Hiszpania / Spain, Kastylia i León
 Białe, półwytrawne / white, semi-dry

Na podniebieniu ożywcze, z nutą brzoskwini, jabłek, cytrusów 
i szczyptą ziół, z przyjemnym finiszem o delikatnej cytrynowej nucie.
It is refreshing on the palate, with notes of peach, apple, citrus fruit 
and a pinch of herbs, followed by an agreeable, gentle citrusy finish.

  89 zł

Ernst Ludwig Riesling Medium Dry...............  19 zł
 Niemcy / Germany, Rheingau
 Białe, półwytrawne / white, semi-dry

To elegancki riesling o bladożółtej, mieniącej się refleksami barwie. 
W ustach pojawia się idealna równowaga słodyczy i kwasowości.
It is an elegant riesling with a pale yellow, sparkling color. There is 
a perfect balance of sweetness and acidity in the mouth.

  119 zł

Chablis Ropiteau......................................  269 zł
 Francja / France, Chardonnay 
 Białe, wytrawne / white, dry

Chablis Ropiteau ma elegancki, pełen świeżych owoców bukiet, 
z dominantą gruszki i jabłka, i lekką dębową nutą. Smak jest bogaty 
i pełny, a kwasowość dobrze zbalansowana jabłkowo-miodowymi 
akcentami.  
Chablis Ropiteau has an elegant, fresh fruit-forward bouquet, 
with predominant pear and apple notes and a slight hint of oak.  
The wine is rich and full on the palate, showing a well-balanced acidity, 
underpinned with apple and honey accents.  

Pinot Grigio La Di Motte............................  139 zł
 Włochy / Italy, DOC Venezie
 Białe, wytrawne / white, dry

To wino ma słomkowy kolor i przyjemny mineralny smak owoców 
z długim finiszem. Wśród aromatów owocowych pojawiają się 
brzoskwinia, jabłko i melon, a obok nich miód i kwiatowe nuty.
The wine is straw-coloured and has an agreeable mineral fruity flavour 
with a long finish. Its fruity aromas include peach, apple, and melon, 
accompanied by honey and floral notes.

Broadleaf Sauvignon Blanc.......................  119 zł
 RPA
 Białe, wytrawne / white dry

W zapachu nuty agrestu, grejpfruta, trawy, skórki cytrynowej. 
Mineralne i niesamowicie orzeźwiające wino. 
Its aroma includes notes of gooseberries, grapefruit, grass,  
and lemon zest. A mineral and remarkably refreshing wine.

Aliança Vinho Verde.................................  119 zł
 Portugalia / Portugal, DOC Vinho Verde
 Białe, półwytrawne / white, semi-dry

W ustach wino pozostawia orzeźwiającą cytrusowa kwasowość 
z delikatnym słodkim zakończeniem.
The wine leaves bright citrus acidity in the mouth, followed 
by a delicate sweet finish.
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Broadleaf Sauvignon Blanc Rose...............  119 zł
 RPA
 Różowe, wytrawne / pink, dry

W tym winie o pięknym różowym kolorze z granatowymi refleksami 
można wyczuć intensywne aromaty malin, poziomek i fiołków. 
Dzięki tym nutom Broadleaf Sauvignon Blanc Rose w smaku 
jest bardzo świeże i dobrze wyważone.
In this wine with a beautiful pink color with navy blue reflections, 
you can feel intense aromas of raspberries, wild strawberries and 
violets. Thanks to these notes, Broadleaf Sauvignon Blanc Rose’s 
flavor is very fresh and well-balanced.strawberries and violets.  
On the palate very fresh and well balanced. 

Septima Malbec........................................  149 zł
 Argentyna / Argentina
 Czerwone, wytrawne / red, dry

W kieliszku piękny rubinowy kolor z fioletowymi refleksami. 
W nosie dominują aromaty wiśni i dżemu truskawkowego, przełamane 
nutą dymu i rozmarynu. W ustach krągły smakuje dojrzałymi śliwkami, 
malinami i wanilią. Długi finisz o lekko dymnej końcówce.
The wine has a  beautiful ruby-red colour, with purple highlights 
in the glass. Dominating impressions of cherries and strawberry 
jam on the nose, underpinned with smoky and rosemary notes. 
Round mouthfeel, tastes of ripe plums, raspberries, and vanilla. 
Long finish with a slight hint of smoke.

Amarone Della Valpolicella Monte Baldon......  329 zł
 Włochy / Italy, Corvina, Corvinone, Molinara, Rondinella
 Czerwone, wytrawne / red, dry 

To Amarone jest wynikiem produkcji z wykorzystaniem podsuszanych 
winogron oraz pierwszych lat spędzonych na dojrzewaniu w beczkach. 
Ma rubinowy kolor, aksamitną konsystencję i przyjemne nuty wiśni 
i dojrzałych śliwek. 
Made with partially dried grapes, Amarone matures in barrels for 
several years.  It has a ruby-red colour, satiny texture and pleasant 
notes of cherry and ripe plum. 

Monterio Tempranillo.................................  16 zł
 Hiszpania / Spain, Kastylia i León
 Czerwone, półwytrawne / red, semi-dry

Monterio Tempranillo o pełnej czerwonej barwie ma intensywny 
aromat czerwonych owoców, nuty orzechów i przypraw. 
Na podniebieniu słodki smak jeżyn i owoców, średnio mocne, gładkie, 
z przyjemnym finiszem.
A wine of rich, red colour, with an intense aroma of red fruits, hints 
of nuts and spices. It has a sweet blackberry and fruity mouthfeel, 
medium-strong with a pleasant finish.

  89 zł

Primitivo Marchesi del Salento....................  19 zł
 Włochy / Italy, IGT
 Czerwone, wytrawne / red, dry

Charakteryzuje się niską kwasowością, łagodnymi taninami 
i przyjemną słodyczą owocu. Można w nim wyczuć intensywne nuty 
przypraw i żurawiny.
It has a low level of acidity, soft tannins, and a pleasing fruity 
sweetness, with intense notes of spices and cranberry.

  119 zł

Cacadu Ridge Cabernet Sauvignon............  139 zł
 Australia, South Eastern
 Czerwone, wytrawne / red, dry

Smak tego wina to podróż od słodyczy malin i śliwek, przez subtelną 
cierpkość tanin, lekko wyczuwalny dąb, aż po świeży finisz.
It is well-structured and round. The taste of this wine will take you on 
a journey from the sweetness of raspberries and plums, through the 
subtle astringency of tannins and light oak, to a fresh finish.

Chianti Leccioni........................................  179 zł
 Włochy / Italy, DOCG Chianti
 Czerwone, wytrawne / red, dry

Leccioni to okrągłe, aksamitne wino, z bukietem o aromacie granatu, 
malin, wiśni i fiołków, dopełnionych przez ostre nuty pieprzu 
i goździków i delikatną herbacianą woń.
Leccioni is a rounded, velvety wine, with a bouquet of pomegranate, 
raspberry, cherry, and violet aromas, completed with spicy notes of 
pepper and cloves, and a delicate tea scent.

MOMU_karta_26_04_2022_02.indd   2MOMU_karta_26_04_2022_02.indd   2 22/09/2022   09:4122/09/2022   09:41


