
  

Wykaz alergenów  
znajduje się  

na końcu karty.  
 

The list of allergens  
can be found at the end  

of the menu. 

ostatnia aktualizacja / the latest update:  
październik 2021 / October 2021  

 

GODZINY OTWARCIA 
Opening hours 
 

Poniedziałek–Czwartek 
Monday-Thursday  8.00–21.00   

 

Piątek–Sobota 
Friday-Saturday   8.00–22.00 

 

Niedziela 
Sunday  10.00–21.00 

 

WINIARNIA  
Czynna codziennie od godziny 12. 

Winery is opened daily from 12 o'clock. 

 



 

 

 

ŚNIADANIA / SANDWICHES 

GODZINY SERWOWANIA / SERVED FROM 8.00 A.M. TO 12 A.M.     

 

Jajecznica na maśle / 140 g / 13,00 zł  
three scrambled eggs with butter 

 

Jajecznica z szynką wieprzową wędzoną / 160 g / 15,00 zł  
three scrambled eggs with smoked pork ham  
 

Jajecznica na boczku wędzonym parzonym / 160 g / 15,00 zł  
three scrambled eggs with smoked steamed bacon 

 

Omlet z łososiem wędzonym / 200 g / 17,00 zł 
jajka 3 szt., łosoś wędzony, sos chrzanowy 

three egg omelet with smoked salmon, horseradish sauce 

 

Jogurt z wiśniami i garanolą / 230 g / 9,90 zł 
jogurt naturalny, wiśnie w żelu, granola cynamonowa  

natural yogurt, cherries in gel, cinnamon granola 

Jogurt z mango i garanolą / 230 g / 9,90 zł 
jogurt naturalny, purée z mango, granola cynamonowa  

natural yogurt, mango purée, cinnamon granola 

 

Pancakes / 180 g / 15,00 zł  
amerykańskie placuszki, sos mango, syrop klonowy, cukier puder 

American pancakes, mango sauce, maple syrup, powdered sugar 

 

Śniadanie tradycyjne / 250 g / 19,00 zł    
szynka wieprzowa wędzona, ser żółty, pomidor, ogórek, pasta jajeczna  

Polish style breakfast – smoked pork ham, hard cheese, tomato, cucumber, egg spread 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ŚNIADANIA / SANDWICHES 

GODZINY SERWOWANIA / SERVED FROM 8.00 A.M. TO 12 A.M.     

 

Grzanki z pastą tuńczykową / 150 g / 16,00 zł  
chrupiące bagietki pszenne, tuńczyk, cebula, papryka, majonez 
crispy toast, tuna, onion, pepper, mayonnaise 
 

Grzanki z pastą jajeczną / 150 g / 13,00 zł  
chrupiące bagietki pszenne, pasta jajeczna, cebula, szczypior 

crispy toast, egg spread, onion, chives 
 

Tost z jajkiem sadzonym / 2 szt. / 15,00 zł 
tost pszenny, jajko sadzone, szpinak świeży, cebula, czosnek, szczypior 

wheat toast, fried egg, fresh spinach, onion, garlic, chives 
 

Shakshuka / 350 g / 19,00 zł   
jajka 2 szt., pomidor, papryka, kolendra, kumin, czosnek, cebula 

two eggs, tomato, pepper, coriander, cumin, garlic, onion 
 

Shakshuka zielona / 325 g / 21,00 zł NOWOŚĆ/NEW    
jajka 2 szt., pomidor, papryka, kolendra, kumin, czosnek, cebula, szpinak, gorgonzola, śmietana 

two eggs, tomato, pepper, conader, cumin, garlic, onion, spinach, gorgonzola, sour cream 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KANAPKI / SANDWICHES 
 

Z pasztetem / 1 szt. / 10,90 zł  
pasztet, sos tatarski, kiszony ogórek, sałata, masło 

pate, tartar sauce, pickled cucumber, lettuce, butter 

 

Z falafelem / 1 szt. / 10,90 zł NOWOŚĆ/NEW    
falafel, guacamole, papryka, sałata,  sos majonezowy wegański 

falafel, guacamole, peppers, veggie mayonnaise, lettuce 

 

Z serem wędzonym / 1 szt. / 10,90 zł NOWOŚĆ/NEW    
ser żółty wędzony, żurawina w żelu, sałata, masło 
smoked hard cheese, cranberry fruit in gel, lettuce, butter 
 

Z szarpaną wieprzowiną / 1 szt. / 10,90 zł 
szarpana wieprzowina, czerwona cebula, kiszony ogórek, papryka jalapeño, 
sos barbecue, sałata, masło  
pulled pork, red onion, Polish pickled cucumber, jalapeño pepper, 

barbecue sauce, lettuce, butter 

 

Z kurczakiem grillowanym / 1 szt. / 10,90 zł 
kurczak grillowany, pomidor, ogórek, rzodkiewka, szczypior, sałata, masło 
grilled chicken, tomato, cucumber, radish, chives, lettuce, butter 
 

Z szynką wieprzową wędzoną / 1 szt. / 10,90 zł 
szynka wieprzowa wędzona, pomidor, ogórek, rzodkiewka, szczypior, 
sałata, masło 
smoked pork ham, tomato, cucumber, radish, chives, lettuce, butter 
 

Kanapka dnia / 1 szt. / 10,90 zł 
o szczegóły zapytaj obsługę 

ask the service person for details 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PRZEKĄSKI / STARTERS 
 

Tatar wołowy / 150 g / 31,00 zł  
wołowina, ogórek kiszony, czerwona cebula 

beef, Polish pickled cucumber, red onion 

 

Szpinak zapiekany z grillowanym kurczakiem / 200 g / 21,00 zł NOWOŚĆ/NEW    
szpinak, gorgonzola, grillowany kurczak, suszone pomidory 

spinach, gorgonzola, grilled chicken, dried tomatoes 

 

Bruschetta ze szpinakiem / 300 g / 29,00 zł NOWOŚĆ/NEW    
szpinak, gorgonzola, śmietana, czosnek, mozzarella             

bruschetta with spinach, gorgonzola, sour cream, garlic, mozzarella 

 

 

 

ZUPY / SOUPS 
 

Żurek z jajkiem i purée ziemniaczanym / 250 ml / 16,00 zł 
boczek wędzony, zakwas, jajko, purée ziemniaczane 

sour rye soup with smoked bacon, sourdough, egg, potato purée 

 

Krem pomidorowy / 250 ml / 14,00 zł  
pomidory pelati, oliwa, czosnek, cebula, bazylia, pasta z awokado 

pelati tomatoes, olive oil, garlic, onion, basil, avocado spread 
 

Rosół straciatella / 250 ml / 13,00 zł NOWOŚĆ/NEW 

rosół drobiowy, kluski z jajka i parmezanu 

chicken broth, egg ad parmesan dumplings  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUqb7qvJDsAhUE-6QKHTm-CtUQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fcravemonkey.pl%2Fsourdough-for-sour-rye-soup%2F&usg=AOvVaw2CPASWVaeJHkimJfMX9WA4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUqb7qvJDsAhUE-6QKHTm-CtUQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fcravemonkey.pl%2Fsourdough-for-sour-rye-soup%2F&usg=AOvVaw2CPASWVaeJHkimJfMX9WA4


 

 

 

SAŁATKI / SALADS 

 
Z grillowanym kurczakiem / 270 g / 31,00 zł NOWOŚĆ/NEW    
grillowany filet z kurczaka, mieszanka sałat, pomidor cherry, czerwona cebula,  

ogórek, rzodkiewka, szczypior, czarnuszka, awokado, sos winegret, jogurt naturalny 

grilled chicken, mix of green lettuces, cherry tomatoes, red onion, cucumber, radish, chives,  

black seeds, avocado, vinaigrette dressing, natural yogurt 

 

Z serem pleśniowym / 270 g / 31,00 zł NOWOŚĆ/NEW    
ser pleśniowy, mieszanka sałat, jajko, grzanki czosnkowe, żurawina suszona,  

awokado, sos jogurtowy 

blue cheese, mix of green lettuces, egg, garlic toast, dried cranberries, avocado, yogurt sauce 
 

Z wątróbką drobiową / 250 g / 27,00 zł 
wątróbka drobiowa, mieszanka sałat, jabłko, papryka, dressing malinowy 

poultry liver, mix of green lettuces, apple, pepper, raspberry dressing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Skład mieszanki sałat może się różnić w zależności od sezonu. 

Czas oczekiwania na przekąski, kanapki, tosty i sałatki: do 20 min. 

*Mix of green lettuces may vary depending on season. 

Snacks, sandwiches, toast and salads preparation time is up to 20 minutes. 

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=blue+cheese


 

 

 

 DANIA GŁÓWNE / MAIN DISHES 
 

De volialle z purée ziemniaczanym / 150 g / 100 g / 100 g / 33,00 zł  

i surówką z marchwi  
filet z piersi kurczaka, masło, purée ziemniaczane, marchewka, pomarańcza 

chicken breast fillet, butter, potato purée, carrot, orange 

 

Polędwiczka wieprzowa / 160 g / 100 g / 100 g / 39,00 zł NOWOŚĆ/NEW    
z sosem serowym, brokułem i kluseczkami francuskimi 
polędwiczka wieprzowa, sos serowy, brokuł, migdały, kluski półfrancuskie, masło 

pork sirloin, cheese sauce, broccoli, almonds, half-puff dumplings, butter 

 

Ćwiartka z kaczki z czerwoną kapustą / 180 g / 100 g / 100 g / 41,00 zł NOWOŚĆ/NEW    
i kluseczkami francuskimi 
ćwiartka z kaczki, majeranek, jabłko, cebula, czerwona kapusta, miód,  

rodzynki, kluski półfrancuskie, pietruszka, masło 

quarter duck, marjoram, apple, onion, red cabbage, honey,  

raisins, half-puff dumplings, parsley, butter 

 

Wątróbka drobiowa z ziemniakami / 120 g / 100 g / 100 g / 33,00 zł  

i sałatką z ogórka kiszonego  
wątróbka drobiowa, marchew, por, jabłko, ziemniaki, ogórek kiszony, cebula 

poultry liver, carrot, leek, apple, potatoes, Polish pickled cucumber, onion 

 

Łosoś z pieca z purée ziemniaczanym / 140 g / 100 g / 100 g / 45,00 zł  

i mieszanką sałat  
filet z łososia, musztarda francuska, miód, purée ziemniaczane, mieszanka sałat,  

pomidory cherry, ogórek, czerwona cebula, sos winegret 

salmon fillet, French mustard, honey, potato purée, mix of green lettuces,  

cherry tomatoes, cucumber, red onion, vinaigrette dressing 

 

Tagliatelle z grillowanym kurczakiem / 370 g / 35,00 zł NOWOŚĆ/NEW    
tagliatelle szpinakowe, kurczak grillowany, czosnek, śmietana 33%, biała cebula, brokuły, pieczarki 

spinach tagliatelle, grilled chicken, garlic, sour cream 33%, white onion, broccoli, champignons 

 

Tagliatelle z krewetkami  / 370 g / 39,00 zł  
tagliatelle szpinakowe, białe wino, śmietana, krewetki, szpinak, biała cebula,  

pomidory cherry, czosnek 

spinach tagliatelle, white wine, sour cream, prawns, spinach, white onion, cherry tomatoes, garlic 

 

Greczynki / 5 szt. / 29,00 zł  
greczynki nadziewane szpinakiem i serem sałatkowym, sos tzatziki 

Greek puff pastry triangles with spinach and brined white cheese filling, tzatziki sauce 



 

 

 

DESERY / DESSERTS 
 

Jabłecznik Deserowy / 200 g / 19,00 zł 
jabłecznik podawany na ciepło z sosem o smaku waniliowym, bitą śmietaną  

oraz gałką lodów waniliowych 

apple pie served warm with vanilla flavour sauce, whipped cream  
and a scoop of vanilla ice cream 

 

Sernik Feliksa / 150 g / 14,00 zł 
sernik podawany na ciepło z malinami na gorąco oraz bitą śmietaną 

cheesecake served warm with warm raspberries and whipped cream 

 

Rolada Bezowa Rozkosz / 150 g / 12,00 zł 
delikatna beza z musem śmietanowym i nadzieniem malinowym podawana z malinami na gorąco 

delicate meringue with cream mousse and raspberry filling served with warm raspberries 

 

Apfelstrudel / 220 g / 19,00 zł  
strudel jabłkowy na ciepło z jabłkami prażonymi i cynamonem podawany z sosem o smaku waniliowym, 

bitą śmietaną oraz gałką lodów waniliowych 
warm apple strudel with roasted apples and cinnamon served with vanilla flavour sauce,  

whipped cream and a scoop of vanilla ice cream 
 

Ciastko czekoladowe z płynną czekoladą / 90 g / 18,00 zł 
ciastko czekoladowe na ciepło z bitą śmietaną i purée z mango 
chocolate cookie served warm with whipped cream and mango purée 

 

Sałatka owocowa / 200 g / 15,00 zł 
owoce sezonowe 

seasonal fruit 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

LODOWA KOMPOZYCJA / ICE CREAM CREATION 

 

wybierz lody / choose ice cream flavour / 65 g / gałka / scoop / 5,00 zł  
 

dołóż / add: 

- maliny lub wiśnie na gorąco / warm raspberries or cherries / 50 g / 5,00 zł 

- konfitura z czarnej porzeczki / blackcurrant preserve / 50 g / 5,00 zł 
- bita śmietana / whipped cream / 30 g / 3,00 zł 
- sosy smakowe / flavour sauces 
truskawkowy, malinowy, toffi, o smaku czekoladowym, / strawberry, raspberry, toffee, 

chocolate flavour sauce / 30 g / 3,00 zł 

- sos o smaku waniliowym / vanilla flavour sauce / 40 g / 5,00 zł 

- owoce / fruit / 50 g / 5,00 zł 

- miód / honey / 10 g / 3,00 zł 

- posypki / sprinkles / 20 g / 3,00 zł    

- ażurek sówka / chocolate owl / 1 szt. / 1,00 zł 

 

 

CIASTA NA PORCJE / CAKES SERVED ON SITE  
 

Tort Dakłas / Dacquoise / 120 g* / 12,00 zł 

Torty / Layer cakes / 70 g* / 10,00 zł 

Tarty ze świeżymi owocami / Tarts with fresh fruit / 100 g* / 10,00 zł 

Kostki deserowe, tarty / Dessert cakes, tarts / 50 g* / 8,00 zł 

Ciasta pieczone / Baked cakes / 25 g*/ 7,00 zł 

Rożki, Walentynki / Crescents / Valentine Cookies / 25 g* / 3,00 zł 

Praliny, Karmelowe Blondie / Pralines / Caramel Blondie / 8 g* / 4,00 zł 

Ciastka pieczone / Baked cookies / 15 g* / 2,00 zł 

*minimalna masa porcji / sztuki  
*minimum weight of portion / pc 

 
 

Powyższe ceny dotyczą produktów sprzedawanych na porcje  
i serwowanych na miejscu. 

Above prices refers to products that are being sold in portions and served on site. 

 
 



 

 

 

KAWY ZNANE I LUBIANE /  
WELL KNOWN AND POPULAR COFFEE 
 

Espresso / 25 ml / 8,00 zł 
Espresso Doppio / 50 ml / 11,00 zł 
 

Caffè Crema / 160 ml / 9,00  zł 
Caffè Crema / 250 ml / 12,00 zł 
Caffè Crema / 380 ml / 13,00 zł 
 

Caffè Crema Latte / 250 ml / 13,00 zł 
Caffè Crema Latte / 380 ml / 14,00 zł 
 

Cappuccino / 200 ml / 11,00 zł 
Cappuccino / 280 ml / 14,00 zł 
Cappuccino / 470 ml / 15,00 zł 
 

Flat White / 160 ml / 12,00 zł 
Flat White / 250 ml / 15,00 zł 
Flat White / 380 ml / 16,00 zł 
 

Latte Macchiato / 240 ml / 12,00 zł 
Latte Macchiato / 350 ml / 15,00 zł 
Latte Macchiato / 440 ml / 16,00 zł 
 

Latte smakowe / 250 ml / 15,00 zł 
Latte smakowe / 350 ml / 18,00 zł 
Latte smakowe / 440 ml / 19,00 zł 
 

Kawa Wiedeńska / 140 ml / 11,00 zł 
Kawa Wiedeńska / 200 ml / 14,00 zł 
Kawa Wiedeńska / 320 ml / 15,00 zł 
  

Americano / 160 ml / 9,00 zł 
Americano / 250 ml / 12,00 zł 
Americano / 380 ml / 13,00 zł 
 

Kawa filtrowana / 160 ml / 9,00 zł  
Kawa filtrowana / 250 ml / 12,00 zł 
Kawa filtrowana / 380 ml / 13,00 zł 
 

Kawa Grande / 250 ml / 13,00 zł 
Kawa Grande / 380 ml / 14,00 zł 
 

Kawa cookies / 160 ml /15,00 zł 
caffè crema z gałką lodów cookies, bitą śmietaną  
oraz pokruszonymi ciastkami czekoladowymi 
caffè crema with a scoop of cookies ice cream, 
whipped cream and chocolate cookies 
 

Kawa mrożona / 300 ml / 15,00 zł 
podwójne espresso z mlekiem i kruszonym 
lodem, syropem z cukru trzcinowego,  
bitą śmietaną i czekoladową posypką 
double espresso with milk and crushed ice,  
sugar cane syrup, whipped cream and chocolate 
sprinkles

 

KAWY W SMAKU WYJĄTKOWE / 
UNIQUE FLAVOURS COFFEE 
 
Macchiato / 45 ml / 9,00 zł 
 

Affogato / 25 ml / 12,00 zł 
 

Mocha / 280 ml / 14,00 zł 

Mocha / 470 ml / 15,00 zł 
caffè crema z czekoladą, pianą mleczną  
i posypką czekoladową 
caffè crema with chocolate, milk froth  
and chocolate sprinkle

 

 
 



 

 

 

KAWY Z ALKOHOLEM / COFFEE WITH ALCOHOL  
 

Gold Coffee / 300 ml / 17,00 zł 
caffè crema z rumem, bitą śmietaną  
i posypką czekoladową  
caffè crema with rum, whipped cream  
and chocolate sprinkles 

 

Irish Coffee / 250 ml / 19,00 zł 
caffè crema z irlandzką whiskey i bitą śmietaną 
caffè crema with Irish whiskey and whipped cream 

 

 
 
 

DODATKI / EXTRAS 
 

espresso – dodatkowy shot  / 25 ml / 3,00 zł 
extra shot 

syrop / 20 ml / 3,00 zł 
syrup  

gałka lodów  / 65 g / 5,00 zł 
scoop of ice cream  

mleko / mleko 0% / mleko bez laktozy / 50 ml / 1,00 zł / 200 ml / 3,00 zł 
milk / milk with nonfat / lactose-free milk 

napój sojowy / owsiany / 50 ml / 2,00 zł / 200 ml / 5,00 zł 
soya / oatmeal drink           

wymiana mleka na napój sojowy / owsiany 2,00 zł 
replace milk with soya / oatmeal drink 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 

HERBATY I HERBATKI / TEAS & INFUSIONS 
 

Herbata / Herbatka Leaf Cup – dzbanek dla 1 osoby / 230 ml / 9,00 zł 

Tea / Infusion Leaf Cup - teapot for one 
English Breakfast, Darjeeling, Earl Grey, Green Dragon, Morgentau, Moroccan Mint,  

Rooibos Cream Orange, Sweet Berries, Lemon Fresh*, Winter Harmony* 
 

*produkt sezonowy / seasonal product 
 

Herbaty sypane / Loose tea / 380 ml / 15,00 zł 
Darjeeling Gold, Earl Grey, Fancy Sencha, Jasmine Tea,  

Herbatka Rooibos Chocolate Truffle, Herbatka Wild Berries  

 

 

DODATKI / EXTRAS 
 

rum / 20 ml / 3,00 zł 
rum 

maliny na gorąco / 30 g / 5,00 zł 
warm raspberries 

 

 

 

konfitura z czarnej porzeczki  

/ 30 g / 3,00 zł  
blackcurrant preserve  

miód / 10 g / 3,00 zł 
honey 

 
GORĄCE CZEKOLADY / HOT CHOCOLATE 

 

- bez dodatków / plain chocolate / 160 ml / 10,00 zł 
- z bitą śmietaną / with whipped cream / 160 ml / 12,00 zł 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

NAPOJE ORZEŹWIAJĄCE / refreshing beverages 

 

Lemoniada truskawkowa z limonką / 270 ml / 12,50 zł  
mus truskawkowy, sok z limonki, woda niegazowana 

strawberry mousse, lime juice, still water 

 

Mojito limonkowe / 300 ml / 12,50 zł  
limonka, syrop o smaku białej mięty, cukier trzcinowy, mięta, woda gazowana 

lime, white mint flavour syrup, cane sugar, mint leaves, sparkling water 
 

 

SOKI ŚWIEŻO WYCISKANE /  
FRESHLY SQUEEZED JUICES 
 

Z cytrusów / citrus / 250 ml / 12,00 zł 
z pomarańczy / z grejpfruta / mieszany 
orange / grapefruit / mixed 

 
 

KOKTAJLE / COCKTAILS* / 350 ml / 14,00 zł 

 

Na bazie mleka 
mleko, syrop smakowy, gałka lodów, owoce  

milk, flavour syrup, scoop of ice cream, fruit 

 

Na bazie jogurtu 
jogurt naturalny, syrop smakowy, gałka lodów, owoce 

natural yogurt, flavour syrup, scoop of ice cream, fruit 

 

*o smaki zapytaj obsługę / ask service for available flavours 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

NAPOJE ZIMNE / COLD BEVERAGES 
 

 

 
/ 250 ml / 7,00 zł 

 
sok: pomarańczowy, jabłkowy / juice: orange, apple 

nektar: grejpfrutowy / nectar: grapefruit 

napój: czarna porzeczka / drink: blackcurrant 

 
 

/ 250 ml / 7,00 zł 
 

 

 

/ 250 ml / 7,00 zł 
 

herbata mrożona / iced tea:                          

brzoskwiniowa – z lodem i z cytryną  / peach – with ice and lemon 

cytrynowa – z lodem i z pomarańczą / lemon – with ice and orange 
 

 

 

/ 330 ml / 6,00 zł / 750 ml / 11,00 zł                   
  

woda niegazowana / still water                    
 

 

 

   

 

/ 330 ml / 6,00 zł / 750 ml / 11,00 zł  

 

woda gazowana / sparkling warter      
 

 

 

/ 250 ml / 10,00 zł 
 

napój energetyczny / energy drink 

 

 



 

 

 

SERWOWANE na gorąco / served warm 
 

Grzaniec /mulled wine / 200 ml / 12,00 zł 

 

Cydr jabłkowy /mulled cider / 330 ml / 10,00 zł 
cydr, jabłko, cynamon, imbir  
cider, apple, cinnamon, ginger 

 
drinki / DrinkS 
 

Cuba Libre / 160 ml / 18,00 zł  
Rum Havana Club 40 ml, limonka, cukier trzcinowy, Coca-Cola 100 ml 

Rum Havana Club, lime, cane sugar, Coca-Cola 

 

Margarita truskawkowa / 120 ml / 21,00 zł      
Tequila El Jimador 40 ml, likier Cointreau 20 ml, purée truskawkowe, syrop cukrowy 20 ml,  

sok z limonki 20 ml, świeże truskawki 

Tequila El Jimador, liqueur Cointreau, strawberry purée, sugar syrup, lime juice, fresh strawberries 

 

Tequila Sunrise / 170 ml / 18,00 zł  
Tequila El Jimador 40 ml, sok pomarańczowy 100 ml, syrop Grenadyna 20 ml, pomarańcza 

Tequila El Jimador, orange juice, Grenadine syrup, orange 

 

Mojito / 300 ml / 19,00 zł  
Rum Havana Club 40 ml, limonka 10 ml, cukier trzcinowy, mięta, woda gazowana 50 ml   

Rum Havana Club, lime, cane sugar, mint leaves, sparkling water 

 

Aperol Spritz / 160 ml / 21,00 zł 
Aperol 40 ml, Mionetto Prosecco D.O.C. Treviso 80 ml, woda gazowana 40 ml, pomarańcza     
Aperol, Mionetto Prosecco D.O.C. Treviso, sparkling water, orange 

 

 
 
 
 



 

 

  



 

 

 

PIWA / BEERS 
 

Heineken / 330 ml / 8,00 zł 

Heineken 0% / 330 ml / 8,00 zł 

Żywiec KEG / 300 ml / 7,00 zł / 500 ml / 9,00 zł 

Żywiec 0% / 330 ml / 7,00 zł  

Desperados / 400 ml / 10,00 zł 

Warka Radler 0% cytryna / 500 ml / 9,00 zł 

Żywiec BIAŁE/IPA / 500 ml / 10,00 zł 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


