
 
 

 
 

Karta Win 
 

 
 

 

Karta Win Restauracji Orient Palace  doskonale współgra z 

zaproponowanym menu, stanowiąc uzupełnienie potraw 

uwypuklając wszystkie smaki kryjące się w daniach. 

 
 
 

      Wino jest najpotężniejsze spośród napojów, najsmaczniejsze 

          spośród lekarstw i najprzyjemniejsze spośród potraw. 

   
                                                                                            Plutarch 
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Wina Białe 

White Wines 

 

Infinitus Gewurztraminer      75 cl 65,-  15 cl 13,- 
Hiszpania /  Castilla Leon 

Gewurztraminer / Wino wytrawne 

Pełne aromatów kwiatowych - róży, jaśminu i białych kwiatów. Jest to lekkie 

 i delikatne wytrawne wino, z pewną nutą słodyczy z jednej strony i świeżością  

z drugiej. Idealnie nada się jako dodatek do orientalnej kuchni I ryby.  

 

 

 
 

Obello Malvasia                                               75 cl 70,-  15 cl 14,-             
Włochy / Emila Romagna  

Malvasia / Wino wytrawne 

Nieskomplikowane, delikatne. Lekko kwiatowe i intensywnie owocowe – dojrzałymi 

jabłkami, cytryną i morelą. 

 

 

 
 

Melodias Chardonnay                                               75 cl 80,-  15 cl 15,             
Argentyna / Mendoza 

Chardonnay / Wino Wytrawne 

Wyjątkowo ciepłe, słoneczne, z naturalną słodyczą. Charakteryzuje się dużą 

owocowością - wyczuwalne są w nim gruszki, owoce cytrusowe, cytrynowe ciasto,  

a także owoce tropikalne i odrobina dębowej wanilii 
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Santa Carolina Reserva Sauvignon Blanc                   75 cl 85,-   
Chile / Valle Central 
Sauvignon Blanc / Wino wytrawne 

Głęboko żółty kolor, a w profilu aromatycznym przepełnione jest agrestem, 

ananasem i owocami cytrusowymi. Jako całość jest dobrze zbalansowane, 

intensywne z odświeżającą kwasowością  
 

 

Domaine Fevre Petit Chablis                                                   75 cl 135,-   
Francja / Burgundia 
Chardonnay / Wino wytrawne 

Bardzo świeże i orzeźwiające. Zarówno w smaku, jak i w zapachu dominują 

cytrusy. Trudno sobie wyobrazić lepsze zakończenie sezonu letniego, a całe 

wakacje mieszczą się zaledwie w  jednym kieliszku wina.  

 

 

Wino Białe Domowe 

House White Wines 

Santa Carolina Premio Central Valley  50 cl 32,- 15 cl 11,-      
Chile / Valle Central 

Wino wieloszczepowe / Wino wytrawne 

Zaskakuje świeżością, miękkością oraz aromatem intensywnych owoców 

tropikalnych i cytrusowych, gdzie prym wiodą nuty cytrynowe. 

Delikatne I przyjemne.  
 

 

Wino Różowe 

Rose Wine 

Santa Carolina Cabernet Sauvignon  75 cl 70,-  15 cl 15,- 
Chile / Valle Central  

Cabernet Sauvignon / Wino wytrawne 

Motywem przewodnim tego wina są aromaty malin, truskawek i kwiatów.  

Wino różowe jest idealne na ciepłe jesienne dni. Będzie dobrze pasowało do sałatek  

dzięki jedwabistej strukturze z rześkim finiszem.  
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Wina Czerwone 

Red Wines 

 

Canapi Shiraz     75 cl 65,-  15 cl 13,- 
Włochy / Sycylia 

Shiraz / Wino wytrawne 

Wyprodukowane z winorośli uprawianych w jednym z najlepszych sycylijskich 

regionów. Na podniebieniu wino jest pełne, gładkie, z akcentami jagód, wiśni oraz  

z miękkimi taninami.  Wyczuwalnie ntensywne, pikantne, z nutami czarnego 

pieprzu i przypraw. 

 

 

 
 

Melodias Malbec                                  75 cl 69,-  15 cl 14,-   
Argentyna / Mendoza  

Malbec / Wino wytrawne 

Wino jest pełne, ekstraktywne, wyraziste, doskonale łączy ciepło i owocowość win 

nowego świata z mocnym charakterem i beczką. W nosie wino zachwyca nutami 

tostów, minerałów, śliwek, czarnych porzeczek oraz pieprzu. Na podniebieniu wino 

jest miękkie, okrągłe, dojrzałe z wyczuwalnymi jagodowymi akcentami, a także 

śliwkami, rodzynkami oraz nadającymi pikantności przyprawami. 

 

 

 
 

Woodhaven Zinfandel                        75 cl 79,-  15 cl 16,-                     
USA/ California 

Zinfandel / Wino wytrawne 

Wino jest mocne i wyraziste, bogactwo aromatów śliwkowych i wiśniowych,  

w pięknym, intensywnym kolorze wpadającym w granat. Smak pełny malin 

i czarnej porzeczki z nutami przyprawowymi. Duża ekstrakcja i koncentracja, 

solidne taniny i długi finisz.  
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Torre de Golban Roble                                                                   75 cl 90,-   
Hiszpania / Kastylia i Leon 

Tempranillo / Wino wytrawne 

100% Tempranillo, które dojrzewało 3 miesiące w nowych beczkach z francuskiego 

dębu by nabrać gładkości, struktury oraz podkreślić nuty owocowe. W barwie 

rubinowe z wyraźnym fioletowym refleksem. W bukiecie dominują dojrzałe owoce 

leśne i pikantne przyprawy. Na podniebieniu pełne, z dobrze wyważoną 

kwasowością. W smaku wyczuwalne dojrzałe czerwone owoce z delikatnymi 

nutami dębu.  

 
 

 
 

Baron de Ley Graciano                                    75 cl 129,-   
Hiszpania / Rioja 

Graciano / Wino wytrawne 

Wino ma głęboko-wiśniową barwę z niebieskawymi refleksami. W nosie 

wyczuwalne są intensywne nuty czerwonych porzeczek oraz jagód, przełamane 

słodyczą wanilii i nutami mineralnymi. Wyczuwalne są także fiołki, czekolada 

gruszka i pieprz. To 100% Graciano jest winem zrównoważonym i pełnym 

harmonii, zachwyci wszystkich swoim długim, orzeźwiającym finiszem. 
 

 

 

Wino Czerwone Domowe 

House Red Wines 

Cabernet Sauvignon Vin De Pays d'Oc 50 cl 32,- 15 cl 11,-                                                                                
Francja /  IGP Pays d'Oc 

Cabernet Sauvignon / Wino wytrawne 

Barwa purpurowa. Aromat czarnych owoców, oliwek i papryki.  

W smaku mocny z nutą lukrecji i kawy.  
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Sherry Pedro Ximenes                                        8 cl 12,-                         
Hiszpania / Andaluzja 

Pedro Ximenez / Wino słodkie 

Ciemnomahoniowa barwa. Intensywne aromaty suszonych owoców – rodzynek, fig i daktyli, 

 wzbogacone o nuty balsamiczne. W ustach Sherry Pedro Ximenez Fiesta jest bardzo bogate, 

skoncentrowane i aksamitne, o wyjątkowo długim posmaku. 

 

                            

Graham's Ruby Port                                                             8 cl 12,-                         
 Portugalia / Douro Valley 

 Wino słodkie 

Fine Ruby Port to kompozycja mocno owocowe win, które z jednej strony prezentują  

ciężar alkoholowy, z drugiej natomiast porywają rześką owocowością.  

Doskonałe jako akompaniament do deserów. 

 

                            

Szampany / Wina Musujące 
Champagne & Sparkling Wines 
 

Nicolas Feuillatte Reserve Particuliere Brut           75 cl 280,-  
Francja / AOC Champagne / Nicolas Feuillatte  

Kremowa faktura, harmonia, energia i przyjemnie szczypiące w policzki bąbelki, 

zapach wypełniony niuansami białych kwiatów, pieczonych jabłek, cytrusów, a w tle 

akcenty orzechowe i mineralne.  

 

                                  

Ponte Prosecco Treviso DOC              75 cl 75,-  15 cl 15,-                         
Włochy / Veneto 

Glera / Wino wytrawne 

Doskonałe  Prosecco pochodzące z winnic Treviso, z północy Włoch. Delikatne i odświeżające  

wino musujące o posmaku kwiatów i owoców. Pasuje na każdą okazję. 
 

                           

Wina Deserowe 
Dessert Wines 
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