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Drodzy Goście
Dear Guests

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2020 roku,

klient będący przedsiębiorcą, ma obowiązek poinformowania

sprzedawcy o konieczności wystawienia faktury VAT lub

paragonu z NIP przed dokonaniem zakupu towaru lub usługi.

Brak poinformowania obsługi przed rozliczeniem o konieczności

wystawienia faktury VAT jest jednoznaczne z roliczeniem

rachunku paragonem fiskalnym

Pursuant to the applicable regulations, from January 1, 2020, the

customer who is an entrepreneur is obliged to inform the stuff

about the need to issue a VAT invoice or a receipt with NIP

before purchasing goods or services. Failure to inform the

service staff about the need to issue a VAT invoice before the

settlement is tantamount to the bill being credited with a fiscal

receipt.

art. 1 pkt 21 i 24 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i

usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520)

art. 1 point 21 and 24 of the Act of 4 July 2019 amending the Act on tax on goods and

services and certain other acts (Journal of Laws, item 1520)



Coca Cola / Coca cola zero 250 ml

Fanta 250 ml

Sprite 250 ml

Kinley 250 ml

Tonic Water / Bitter Rose

Kropla Beskidu / Water 330 ml / 700 ml

niegazowana / gazowana

still water / sparkling water

FuzeTea 250 ml

Cappy / Juice 250 ml / 1l

jabłko / pomarańcza / czarna porzeczka / grejpfrut

apple / orange / blackcurrant / grapefruit

Burn / Coca Cola no sugar 250 ml

On Lemon 330 ml

czarna porzeczka / gruszka / limonka / śliwka / rabarbar / agrest / pomarańcza /

kola / rooibata / yerbata / yerbata z granatem / matchbata

blackcurrant / pear / lime / ruhbarb / gooseberry / orange / cola / rooibata /

yerbata / yerbata with grenade / matchbata

Domowa Lemoniada 330 ml / 1l

Homemade lemonade
klasyczna / smakowa

classic / flavored

Świeżo wyciskany sok / Fresh Juice 300 ml

pomarańcza / grejpfrut

orange / grapefruit

Napoje Zimne
cold drinks

8 zł
8zł
8 zł
8 zł

7 zł / 14 zł

8 zł
8 zł / 20 zł

12 zł
12 zł

15 zł / 32 zł

18 zł



Napoje Gorące
Hot Drinks

Espresso / Espresso Macchiato

Espresso Doppio

Kawa czarna / Black coffee

Kawa biała / White coffee

Flat white

Latte

Cappuccino

Ovovit Coffee / Baileys Coffee

Irish Coffee

Herbaty Richmont / Richmont Tea

English Breakfast / Earl Grey / Gunpowder Green / Jasmine Green / Peppermint

Green / Forest Fruits / Yerba Mate Lemon / Rooibos Sunrise / Peach Lemon Star

Herbata Richmont White Pearl

Jabłko na ciepło / Hot apple

sok jabłkowy / pomarańcza / anyż / syrop cynamonowy

apple juice / orange / anise / cinnamon syrup

Jabłko na ciepło z wkładką Żubrówka Bison Grass

Hot apple with Żubrówka Bison Grass

Gorąca czekolada z piankami Marshmallows

Hot chocolate with marshmallows

Herbata rozgrzewająca / Warming Tea

goździki / rozmaryn / pomarańcza / konfitura domowa

cloves / rosemary / orange / home jam

7 zł

11 zł

9 zł

10 zł

13 zł

12 zł

12 zł

20 zł

20 zł

13 zł

18 zł

12 zł

19 zł

18 zł

20 zł



Wina Białe
white wine

WINO DOMU 150 ml / 750 ml 17 zł / 55 zł
HOUSE WINE

Pachnący i delikatny aromat z delikatnymi zapachami owoców. Słodkawy, elegancki, zrównoważony, ora

zawijający smak. Pięknie komponuje się z białym mięsem oraz serami.

Fragrant and delicate aroma with delicate fruit scents. Sweet, elegant, balanced, and a wrapping flavor. It goes

beautifully with white meat and cheese.

TEZZA PINOT GRIGIO CORTE MAJOLI 2018 150 ml / 750 ml 18 zł / 85 zł
Nos pełen świeżych owoców, z których najbardziej daje o sobie znać dojrzała gruszka. Gładkie, pełne w smaku i

przyjemne, jednak z wyczuwalną dozą dyskretnej pikantności.

The nose is full of fresh fruit, the most obvious of which is a ripe pear. Smooth, full of flavor and pleasant, but

with a noticeable dose of discreet spiciness.

(Włochy, Veneto)

POUILLY FUME ROCHETAIS MARCEL MARTIN AOP 750 ml 190 zł
W nosie dominujący aromat kwiatów, zielona cytryna z lekką mineralnością. W ustach orzeźwiająca kwasowość

z agrestem i zielonym jabłkiem. Polecane z owocami morza oraz miękkimi serami.

The nose is dominated by the aroma of flowers, green lemon with a slight minerality. Refreshing acidity with

gooseberries and green apples in the mouth. Recommended with seafood and soft cheeses.

(Francja, Loara)

CHABLIS LOUIS JADOT 750 ml 220 zł
Wytrawne wino ze szczepu Chardonnay. Nos dominujący przyjemnymi i delikatnymi nutami kwiatów oraz

owoców cytrusowych. Wino znakomicie wyważone, oddające mineralność gleby. Dojrzewa 9 miesięcy w

kadziach ze stali nierdzewnej.

A dry wine from the Chardonnay grape variety. The nose is dominated by pleasant and delicate notes of flowers

and citrus fruit. The wine is perfectly balanced, reflecting the minerality of the soil. It matures for 9 months in

stainless steel tanks.

(Francja, Burgundia)

ABBOTTS & DELAUNAY CHARDONNAY LES FRUITS
SAUVAGES PAYS D'OC 750 ml 120 zł

Nos jest aromatyczny i owocowy z bananem, zielonym jabłkiem, gruszką oraz nutami orzechów laskowych. To

delikatne i mineralne wino z ładnym długim zakończeniem gruszki, masła i wanilii.

The nose is aromatic and fruity with banana, green apple, pear and notes of hazelnuts. It is a delicate and

mineral wine with a nice long ending of pear, butter and vanilla.

(Francja, Langwedocja)

BODEGAS MOCEN VERDEJO SELECCION
ESPECIAL 2019 RUEDA DO 150 ml / 750 ml 21 zł/ 90 zł

Jest to ostre, intensywne i egzotyczne wino z nutami brzoskwini, skoszonej trawy i kopru włoskiego.

It is a sharp, intense and exotic wine with notes of peach, mowed grass and fennel.

(Hiszpania, Castilla y León)



Wina Czerwone
Red wine

WINO DOMU 150 ml / 750 ml 17 zł / 55 zł
HOUSE WINE

Bukiet jest świeży, przyjemny, bogaty w winogrona. Słodkawy, zrównoważony smak

The bouquet is fresh, pleasant, rich in grapes. Sweet, balanced flavor.

BOUJONG PINOT NOIR 2020 150 ml / 750 ml 18zł / 80zł
Zarówno w zapachu, jak i w smaku na myśl przywodzi truskawki, maliny, leśną ściółkę i przyprawy. Wino

niezwykle pijalne, smaczne i soczyście owocowe.

Both in smell and in taste, it is reminiscent of strawberries, raspberries, forest litter and spices. Extremely

drinkable, tasty and juicy fruit wine.

(Niemcy, Mosel)

BODENGA NORTON RESERVA MALBEC 750 ml 130 zł
Harmonijne połączenie tanini owoców leśnych jak jeżyny i jagody. Wielkie eleganckie wino z długim finishem.

A harmonious combination of the tannin of forest fruits such as blackberries and blueberries. A great elegant

wine with a long finis.

(Argentyna, Mendoza)

CARMEN GRAN RESERVA CANERNET SAUVIGNON
FRIDA KAHLO LIMITED EDITION 750 ml 130 zł

Nos wyróżnia się przede wszystkim czarną porzeczką, jeźyną oraz lukrecją z delikatnym niuansem cedru.

Rekomendowane do jagnięciny, żeberek, wołowiny w pikantnych sosach i serów.

The nose is distinguished primarily by black currant, blackberry and licorice with a delicate nuance of cedar.

Recommended for lamb, ribs, beef in spicy sauces and cheeses.

(Chille, Central Valley)

ABBOTTS & DELAUNAY MERLOT 150 ml / 750 ml 21 zł 100 zł
Aromaty wiśni, porzeczki i owoców leśnych z dyskretnymi nutami torfu i tymianku. To wino jest soczyste,

pełne i przyjemne, na podniebieniu długie, z wyraźnymi taninami.

Aromas of cherries, currants and forest fruits with subtle notes of peat and thyme. This wine is juicy, full and

pleasant, long on the palate, with clear tannins.

(Francja, Langwedocja)

BODEGAS FRANCO -ESPANOLAS RIOJA BORDON CRIANZA 750 ml 100 zł
Przeważają zapachy czerwonych owoców, na dalszym planie pojawiają się dymne i korzenne, jak goździki i

lukrecja. W ustach jest czyste, świeże i zrównoważone. Długie owocowe zakończenie.

The smells of red fruit predominate, with smoky and spicy in the background, such as cloves and licorice. In

the mouth it is clean, fresh and balanced. Long fruity finish.

(Hiszpania, Rioja)



Wina
wine

WINNICA TURNAU ROSE 150 ml / 750 ml 24 zł /130 ml
Wino o głębokiej barwie eleganckiego różu. Pozytywnie zachęca i przechodzi w delikatny zapach cytrusów,

czarnej porzeczki i malin. Znakomity balans polskich owoców i egzotycznego ciepła.

A wine with a deep color of elegant pink. It encourages positively and turns into a delicate scent of citrus,

blackcurrant and raspberries. A great balance of Polish fruit and exotic warmth.

(Szczep: rondo, regent)
WINNICA TURNAU SOLARIS 150 ml / 750 ml 24 zł / 130 zł

Aromat gruszki, brzoskwini i miodu znajdują swoje odbicie w smaku. Delikatna grejpfrutowa kwasowość

równoważy się z wytrawnością niepozbawioną owoców.

The aromas of pear, peach and honey are reflected in the taste. The delicate grapefruit acidity is balanced with

the dryness not devoid of fruit.

(Szczep: solaris)
WINNICA RONDO REGENT 150ml / 750 ml 24 zł / 130 zł

W nosie przewodzi na myśl zapach dymu, skór i drewna. W posmaku kakao gra z czereśniową pestką, a

zaokrąglona taniczność wynikająca z dojrzewania w beczce czyni wino poważnym i statycznym.

The nose is drawn to the smell of smoke, leather and wood. The aftertaste of cocoa plays with the cherry stone,

and the rounded tannicity resulting from barrel aging makes the wine serious and static.

(Szczep: rondo, regent)

WINO POLSKIE
POLISH WINE

WINO MUSUJĄCE
SPARKLING WINE

G.H. HUMM CORDON ROUGE BRUT 750 ml 250 zł
Największy z domów szampana na świecie. Najwyższej klasy winogrona szczepów białych chardonnay oraz

czerwonych pinot noir, pinot meunier. Słynny na całym świecie jako oficjalny Szampan formuły 1.

The largest champagne house in the world. Top-class grapes of white chardonnay and red pinot noir, pinot

meunier. World famous as the official Formula 1 Champagne.

(Szczep: pinot noir, pinot meunier, chardonnay).
PROSECCO GANCIA 150 ml / 750 ml 18 zł/ 85 zł

Doskonałe wino musujące o jasnosłomkowej barwie. Zachwyca świezością w której dominują aromaty jabłek

zielonych. Bardzo orzeźwiające, idealne wino stołowe. W smaku pełne i wytrawne

Excellent sparkling wine with a light straw color. It delights with freshness dominated by aromas of green apples.

Very refreshing, perfect table wine. Full and dry in taste.

MARSURET PROSSECCO EXTRA DRY 750 ml 115 zł
Delikatny, elegancki, o charakterze owocowo-kwiatowym. Jabłko jest tu dojrzalsze i słodsze. Przyjemne aromaty

gruszkowe. Ale całość w żaden sposób nie męczy słodyczą. Doskonałe na aperitif i do owocowych deserów.

Delicate, elegant, with a fruity and floral character. Apple is more mature and sweeter here. Pleasant pear

aromas. But the whole thing is in no way tired with sweetness. Perfect for aperitifs and fruit desserts.

WINO BEZALKOHOLOWE
NON-ALCOHOL WINE

CHARDONNAY 150 ml / 750 ml 16 zł / 55 zł
MERLOT 150 ml / 750 ml 16 zł / 55 zł



Koktajle
Coctails

25 zł
COSMOPOLITAN

finlandia lime / Cointreau / sok z limonki / sok żurawinowy

Finlandia lime / Cointreau /lime juice / cranberry juice

PINK TOM COLLINS
Gordon's Pink / sok z cytryny / syrop z różowego pieprzu / woda gazowana

Gordon's pink / lemon juice / pink pepper syrup / sparkling water

APEROL SPRITZ
Aperol / Prosecco Gancia / woda gazowana

Aperol / Gancia Prosecco / sparkling water

CYNAR NEGRONI
Cynar / Martini Fiero / Cointreau

FIRE WHISKEY SOUR
Jack Daniel's Fire / Bitter Truth czekolaowy / syrop cukrowy / sok z cytryny / białko

Jack Daniel's Fire / sugar syrup / lemon juice / egg white

OLD FASHIONED
woodford reserve / angostura / cukier trzcinowy

Woodford Reserve / angostura / brown sugar

BISON GRASS CUCUMBER COLLINS
Żubrówka Bison Grass / syrop ogórkowy / sok z cytryny / woda gazowana

Żubrówka Bison Grass / cucumber syrup / lemon juice / sparkling water

BISON GRASS JASMINE ICED TEA
Żubrówka Bison Grass / syrop marakuja / sok z limonki / herbata jaśminowa

Żubrówka Bison Grass / passion fruit syrup / lime juice / jasmine green tea

BISON GRASS MOHITO
Żubrówka Bison Grass / syrop hibiskus / limonka / mięta / puree owocowe

Żubrówka Bison Grass / hibiskus syrup / lime / mint / fruit puree

SCREAMING ORGASM
Finlandia kokosowa / Kahlua / Baileys / białko

Coconat Finlandia / Kahlua / Baileys / egg white

RAZZ FIERO
Martini Fiero / Bacardi Razz / sok pomarańczowy / sok z cytryny / syrop różany / woda gazowana

Martini Fiero / Bacardi Razz / orange juice / lemon juice / rose syrup / sparkling water

SPICED CAIPI
Bacardi spiced / syrop marakuja / limonka / pieprz różowy

Bacardi Spiced / passion fruit syrup / lime / pink pepper

24 zł

25 zł

24 zł

25 zł

25 zł

25 zł

21 zł

22 zł

21 zł

20 zł

20 zł



Koktajle bezalkoholowe
non-alcohol coctails

VIRGIN APEROL
Tonic / syrop Orange Spritz / pomarańcza

Tonic / Orange Spritz syrup / orange

VIRGIN MOJITO
Kinley tonik mojito / limonka / cukier brązowy / mieta

mohito kinley tonic / lime / brown sugar / mint

18 zł

15 zł

Grzańce
Mulled alcohol drinks

GRZANE BIAŁE WINO
MULLED WHITE WINE

Wino białe / morelówka / cynamon / miód

white wine/ apricot vodka / cinnamon / honey

GRZANE CZERWONE WINO
MULLED RED WINE

Wino czerwone / wiśniówka / goździki /

pomarańcza

red wine / cherry vodka / cloves / orange

HOT APEROL
Wino białe / Aperol / sok pomarańczowy

White wine/ Aperol/ orange juice

22 zł

22zł

22zł



Piwo

PIWA BECZKOWE / TAP BEERS

Tyskie Gronie
Pilsner Urquell
Książęce Złote Pszeniczne
Kozel Cerny

300 ml / 500 ml

300 ml / 500 ml

300 ml / 500 ml

300 ml / 500 ml

PIWA BUTELKOWE / BOTTLED BEERS

Peroni Nastro Azurro
Książęce Cherry Ale
Książęce IPA
Grolsch
Redds

330 ml

500 ml

500 ml

450 ml

400 ml

jabłko i trawa cytrynowa / marakuja i brzoskwinia

apple and lemon grass / passion fruit and peach

PIWA BEZALKOHOLOWE / ALCOHOL FREE BEERS

Lech Free

Lager / limonka z miętą / marakuja i melon / arbuz z miętą / ananas guawa

Lager / lime with mint / passion fruit with melon / watermelon with mint /

pineapple and guava

10 zł / 11 zł

12 zł / 14 zł

11 zł / 12 zł

11 zł / 12 zł

13 zł
14 zł
14 zł
15 zł
10 zł

9 zł

Beer



Aperitif

Aperol
Campari
Cynar
Martini Riserva Speciale
Rubino / Ambratto
Martini
Bianco / Rosso / Extra Dry

40 ml

40 ml

40 ml

100 ml

100 ml

12 zł
10 zł
12 zł
16 zł

10 zł

Likiery
liqueurs

Sambuca
Jegermeister
Baileys

40 ml

40ml

40ml

15 zł
12 zł
11 zł

Shoty

Wściekły Pies
Finlandia / syrop malinowy / Tabasco

Finlandia / raspberry syrup / Tabasco

Wściekły Bison
Żubrówka Bison Grass / syrop hibiskus / Tabasco

Żubrówka Bison Grass / hibiskus syrup / Tabasco

Wściekły Jaś
Johnnie Walker Blenders' Batch / syrop czekoladowy / Tabasco

Johnnie Walker Blenders' Batch / chocolate syrup / tabasco

10 zł

10 zł

10zł



Wódki
Vodka

Finlandia
Finlandia Smakowa
Lime / Blackcurrant / Grapefruit / Coconut /

Redberry / Cranberry / Mango

Żubrówka Czarna
Żubrówka Bison Grass
Ciroc
Kettle One

40 ml / 500 ml

40 ml

40 ml / 700 ml

40 ml / 700 ml

40 ml / 700 ml

40 ml / 700ml

9 zł / 100 zł
9 zł

9 zł / 90 zł
9 zł / 90 zł
18 zł / 250 zł
15 zł / 200 zł

GIN

Gordon's / Gordon's Pink
Monkey 47
Tanqueray No Ten
Hendrick's
Fords

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

12 zł
30 zł
20 zł
24 zł
20 zł

Rum
Zacapa 23 Y.O.
Appleton Estate Reserve Blend
Appleton Estate Signature Blend
Bacardi Carta Negra
Bacardi Carta Blanca
Bacardi Oro / Razz / Spiced / Lime

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

25 zł
16 zł
16 zł
15 zł
14 zł
14 zł



Brendy & Cognac

Torres Brandy
Martell XO
Remy Martin VSOP
Hennessy VS
Metaxa 7*
Metaxa 12*
Metaxa Grand Fine

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

Tequila

Don Julio
Reposado / Blanco

40 ml 30 zł

Bourbon

Wild Turkey 101
Wild Turkey 81
Wild Turkey Rye
Maker's Mark

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

16 zł
14 zł
16 zł
17 zł

14 zł
70 zł
26 zł
22 zł
15 zł
20 zł
30 zł



Whisky
BLENDED SCOTH

Johnnie Walker Blue
Johnnie Walker Green
Johnnie Walker Gold
Johnnie Walker Black
Johnnie Walker Red Rye Finish
Johnnie Walker Red
Chivas Regal 18 Y.O.
Chivas Regal 12 Y.O.

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

IRISH WHISKY
Tullamore Original
Tullamore Rum Cask
Jameson

40 ml

40 ml

40 ml

13 zł
15 zł
15 zł

SINGLE MALT
Glendronach 12 Y.O.
Banriach 10 Y.O.
Glenfiddich 15
Ardbeg 10 Y.O.
Glenglassaugh
Caoi Ila
Glenmorangie

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

25 zł
24 zł
30 zł
29 zł
25 zł
30 zł
23 zł

AMERICAN WHISKY
Jack Daniel's Single Barrel
Jack Daniel's Gentelman
Jack Daniel's Tennessee Whiskey
Jack Daniel's Tennessee Whiskey Rye
Jack Daniel's Tennessee Whiskey Fire
Jack Daniel's Tennessee Whiskey Apple
Jack Daniel's Tennessee Whiskey Honey
Woodford Reserve

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

40 ml

32 zł
17 zł
14 zł
15 zł
15 zł

16 zł
20 zł

15 zł

75 zł
30 zł
29 zł
17 zł
13 zł
11 zł
30 zł
15 zł



J. A. Baczewski

J.A. Baczewski Wódka

J.A. Baczewski Wódka Smakowa
Jeżynówka / blackberry

Wiśniówka / cherry

Orzechówka / Nutty

Pomarańczówka / Orange

Morelówka / Apricot

Piołunówka / Wormwood

J.A. Baczewski Suweren

J.A Baczewski Ovovit

J.A Baczewski Gin

J.A Baczewski Whisky

Ambasador marki

40 ml / 500 ml

40 ml

40ml

40ml

40ml

40ml

8 zł / 90 zł

10 zł

15 zł

10zł

10zł

12 zł


