
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
---- RESTAURACJA ---- 

 

 

 

 

 

ALERGENY:  

A-1 zawiera zboża (gluten), A-2 zawiera gorczycę, A-3 zawiera jaja, A-4 zawiera białko mleka i 

laktozę, A-5 zawiera orzechy, A-6 zawiera ryby, A-7 zawiera seler, A-8 zawiera sezam, A-9 

zawiera skorupiaki i mięczaki, A-10 zawiera soję, A-11 zawiera dwutlenek siarki, A-12 zawiera 

łubin  

 

Jeżeli mają Państwo specjalne restrykcje żywieniowe, alergię lub zalecenia medyczne, prosimy o 

poinformowanie osoby przyjmującej Państwa zamówienie w celu przekazania wszelkich uwag 

do naszego Szefa Kuchni. 

 

 

RESTAURACJA PRZYJMUJE ZAMÓWIENIA DO GODZINY 21:30 



 

PRZYSTAWKI ZIMNE/COLD APPETIZERS 
 

 
 

 

 

Śledzie  w oleju z cebulką                                                                                        18 zł 
A (6) 

Herring with oil and onion 

         
 

 

Deska serów z orzechami i żurawiną                          29 zł      
 A (4,5)      

Cheese plater with nuts and cranberry                                                                           

 
 

 

Carpaccio z polędwicy wołowej z rukolą  i  struganym                                 33 zł 
parmezanem    
A (2,3,4) 

Beef tenderloin carpaccio with arugula and parmesan 

 
 

 

Tatar siekany z polędwicy  wołowej  z jajkiem,                                                35 zł  

marynowanym ogórkiem, grzybkami i  cebulką, posypany  

świeżo mielonym pieprzem  
A (2,3,4) 

Beef tenderloin tartar with egg, marinated cucumber, mushroom, onion and 

freshly ground pepper 

 

 

 

 

 

 



PRZYSTAWKI CIEPŁE/WARM APPETIZERS 
 

 
 

 
Placki ziemniaczane z kwaśną śmietaną                                                          20 zł       
A (1,3,4) 

Potato pancakes with sour cream 
 

 

  

Bigos staropolski, długo na dziczyźnie warzony                                              25 zł 

z chlebem podany                        
A (1,2,7) 

Old Polish hunter stew  with venison and bread 

 
 

 

Podsmażane pierogi z sarniną na borowikach w śmietanie                         32 zł 

 z natką pietruszki 
A (1,3,4) 

Fried dumplings with venison served on mushroom with cream and parsley 

 
 

 

Krewetki na oliwie z czosnkiem, białym winem                                              39 zł 

i zieloną pietruszką                                                                                            live cooking 
A (1,3,4)   

Shrimps on olive with garlic, white wine and parsley                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAŁATY/SALADS 
 

 

 

Sałatka z cukinią i gruszką ze świeżymi ziołami                                              22 zł 

i prażonymi migdałami 
A (5) 

Salad with zucchini, pear, fresh herbs and fried almonds 

 
  

 

Horiatiki –  klasyczna sałatka grecka z fetą i oliwkami                         23 zł 
A (4) 

Horiatiki – greek salad with feta cheese and olives 

 
 

 

 

Cezar – klasyczna z kurczakiem i grzankami, obsypana parmezanem     25 zł                        
A (1,4,10) 

Caesar salad – with chicken, croutons and parmesan 

 
 

 

Sałata z awokado, chrupiącymi plasterkami bekonu,                                     25 zł 

parmezanem i grzankami 

Salad with avocado, bacon, parmesan and croutons 

 

 
 

 

Krucha sałata z krewetkami w słodkim sosie chili,                                         29 zł 

cytrusami i pestkami dyni 
A (4,5,9) 

Salad with shrimps in sweet chilli sauce, citrus and pumpkin seeds 

 

 

 



ZUPY/SOUP 

 
 

    

Zupa dnia                                                                                                                      10 zł 

Soup of the day 

 
                                                                     

 

Rosół z domowymi kluskami, marchewką i natką pietruszki                      14 zł 

A (1,3,7) 

Chicken soup with homemade noodles, carrot and parsley 

 
 

 

Zupa pomidorowa z domowymi kluskami                                                         15 zł 
A (1,2) 

Tomato soup with homemade noodles 

 
 

 

Żurek z białą kiełbasą i jajkiem                                                                             15 zł 
A (1,2,3,4) 

Sour soup with white sausage and egg 

 
 

  

Zupa borowikowa z pulpecikami z indyka                                                         23 zł 
A (3,4) 

Mushroom soup with turkey meatballs 

 
 

  

Solianka na jesiotrze                                                                                                 19 zł 
A (6,7) 

Fish soup with sturgeon 

 
 

 



  

  

Flaki wołowe                                                                                                               19 zł 
A (2,4,7,10,12) 

Beef guts 

 
 

 

Zupa gulaszowa z regionalną wołowiną,                                                          21 zł 

czerwoną fasolą i swojskimi kluseczkami                                                                                                                       

A (1,3) 

Goulash soup with beef, red bean and homemade noodles 

 
 

 
 

 

DANIA GŁÓWNE/MAIN COURSES  
 

DANIA RYBNE/FISH COURSES 
 

 
 

 

Pstrąg pieczony w całości z masłem, cytryną i ziołami                                  32 zł 

A (4,6) 

Trout baked with butter, lemon and herbs 

 

 

 

Filet z sandacza duszony w śmietanie z koperkiem i kaparami                  32 zł 

A (4,6) 

Zander fillet stewed with cream, dill and capers 

 
 

 

Filet z sandacza z patelni z kapeluszami borowików                                     35 zł 

A (4,6) 

Fried zander fillet with mushrooms hats 

 



 

 

Smażona polędwiczka dorsza w sosie porowym                                             36 zł 
A (1,4,6) 

Fried cod fillet with leek sauce 

 
 

 

Filet z łososia na parze na szpinaku z czosnkiem                                            36 zł 
A (6) 

Steamed salmon fillet on spinach with garlic 
 

 

DANIA MIĘSNE/MEAT COURSES 
 

 

 

Kotlet schabowy jak u mamy na smalcu smażony                                           18 zł 

A (1,3) 

Pork chop fried on lard 
 

 

Pierogi do syta z okrasą (z mięsem, ruskie, z kapustą i grzybami)                        24 zł 
A (1,3,4) 

Duplings with gravy (with meat, cabbage and mushroom and potato) 

 
  

 

Filet z indyka duszony z marchewką i groszkiem                                            26 zł 

A (1,4) 

Turkey fillet stewed with carrot and peas 

 
 

 

Pierś z kurczaka kukurydzianego w emulsji mango-jalapeno                     29 zł 

A (2,10) 

Chicken breast with mango-jalapeno emulsion 

 
 

 



 

 

Zapiekana korona z żeber z glazurą BBQ                                                           30 zł 

A (1,2,7,10) 

Ribs with BBQ glaze 

 
 

  

Polędwiczka wieprzowa na sosie winno-kurkowym                                      32 zł 

A (2,4) 

Pork tenderloin with wine-mushroom sauce 

 
 

 

Kaczka sous-vide z domowym sosem wiśniowym                                          33 zł 
A (4) 

Duck sous-vide with homemade cherry sauce 

 
 

 

Golonka na kapuście                                                                                                 39 zł 
A (2,7) 

Knuckle on cabbage 
 

 

Antrykot                                                                                                                        45 zł 
A (4) 

Entrecote 
  

 

Stek z angusa z sosem pieprzowym                                                                     48 zł 
A (4) 

Angus steak with pepper sauce 

 
 

 

 

 

 

 



MAKARONY I DANIA WEGETARIAŃSKIE/ 

PASTAS AND VEGETARIAN COURSES 
  

 

 

Tagiattelle aglio olio                                                                                                  25 zł 
A (1,3) 

 

 

Tagliatelle z cukinii z pietruszkowym pesto, pomidorkami                         26 zł                       

 i olejem dyniowym 
 A (2,5) 

Zucchini tagliatelle with parsley pesto, tomato and pumpkin oil 

 

 
 

 

Spaghetti bolognese z bazylią i parmezanem                                                    26 zł                                                                                          
A (1,3,4) 

Spaghetti bolognese with basil and parmesan 

 
 

 

Penne z bazyliowym pesto i orzeszkami pinii                                                  26 zł 

A (1,3,4,5) 

Penne with basil pesto and pine nuts 

 
 

 

Duszone warzywa z czosnkiem i prażonym sezamem                                   29 zł 
A (8) 

Stewed vegetables with garlic and sesame 

 

 
 

 

Ravioli ze szpinakiem, ricottą , parmezanem i oliwą                                      29 zł                                                
A (1,3,4,5) 

Ravioli with spinach, riccota, parmesan and olive 

 



 

 

Penne z brokułami, sosem serowym i grillowanymi                                      29 zł                             

paskami kurczaka 
A (1,3,4) 

Penne with broccoli with cheese sauce and BBQ chicken slices                                                                                                             

 
 

 

Tortelloni  ze szparagami i ricottą z masłem migdałowym                          34 zł 
A (1,3,4,5) 

Tortelloni with asparagus, riccota and almond butter 

 

 
 

 

Ravioli z borowikami                                                                                                32 zł 
A (1,3,4,7) 

Mushroom ravioli 

 
 

 

 

 

DANIA DLA DZIECI/FOR CHILDREN 

 
 

 

 

Pierś kurczaka z frytkami                                                                                        15 zł 

Chicken breast with French fries 

 
 

 

Naleśniki z serem                                                                                                       15 zł 

Pancakes with white cheese 

 

 

 



 

 

Spaghetti carbonara                                                                                                  15 zł 

 
 

 

Spaghetti bolognese                                                                                                  15 zł 
 

 

 

DODATKI/EXTRAS 

 
 

 

Ziemniaki gotowane                                                                                                    7 zł 

Boiled potatoes 

 
 

 

Puree ziemniaczane z masłem i koprem                                                               7 zł 
A (4) 

Puree with butter and dill 

 
 

 

Opiekane plastry ziemniaków                                                                                  8 zł 

A (4) 

Baked potatoes slices 

 
 

 

 

Domowe kopytka z parmezanem                                                                          10 zł 
A (1,3,4) 

Homemade gnocchi with parmesan 

 

 

 

 



 

 

Kluski śląskie z masełkiem                                                                                     10 zł 
A (3,4) 

Silesian gnocchi with butter 

 
 

 

Frytki stekowe                                                                                                            10 zł 

Steak French fries 

   

 

 

 

WARZYWA/VEGETABLES 
 

  

 

Ogórki kiszone                                                                                                            10 zł 

Pickled cucmbers 

 

 
 

Mizeria                                                                                                                           10 zł 

A (4) 

Cucumber salad 
 

 

Surówka z białej kapusty z marchewką i prażonymi pestkami                   10 zł 

dyni i słonecznika 

White cabbage salad with carrot and pumpkin and sunflower seeds 

 

 
 

 

Sałatka z pomidorów z bazyliowym pesto                                                         10 zł 

A (5) 

Tomato salad with basil pesto 

                                                                    

 



 
 

 

Mieszanka sałat ze świeżymi warzywami                                                          12 zł 

Mix of salads with fresh vegetables 

 

 

                                                                    
 

 
Bukiet warzyw gotowanych                                                                                   12 zł 

Boiled vegetables 

 
 

 

Grillowane świeże warzywa                                                                                   15 zł 

BBQ vegetables 

 
 

 

Sałatka z buraków                                                                                                     10 zł 

Beetroot salad 

 
 

 

Grzyby leśne w śmietanie                                                                                        22 zł 
A (4) 

Mushrooms with cream 
 

 

 

 

 

 

 

 



DESERY/DESSERTS 
 

 

 
Ciasto dnia własnego wypieku                                                                              13 zł 

A (1,3,4,5,8,10) 

Homemade cake 

 
 

 

Jogurt z chrupiącą granolą , musem i owocami                                                15 zł 

A (1,4,5,10) 

Yoghurt with granola, mousse and fruit 

 
 

 

Lody lub sorbety ze świeżymi owocami                                                             18 zł 
A (1,3,4,5,10) 

Ice-cream or sherbet with fresh fruit 
 

 

 

Naleśniki z nutellą i gałką lodów waniliowych                                                 19 zł 

A (1,3,4) 

Pancakes with nutella and vanilla ice-cream 

 
 

 

Naleśniki z powidłami malinowymi i bitą śmietanką                                     16 zł 

A (1,3,4) 

Pancakes with raspberry jam and whipped cream 
 

 
 

 

Szarlotka w dwóch odsłonach                                                                               19 zł 

Apple piec in two parts 

 

 

 



 

 

Meringa -deser lodowo-bezowy                                                                            22 zł      

Iced meringue  

 
 

 

Deser bezowy z musem waniliowym i owocami                                              22 zł 
A (3,4) 

Meringue with vanilla mousse and fruit 
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAPOJE GORĄCE/HOT BEVERAGES 
 

Irish coffee                                                                                                                    18zł 

Kawa korzenna/spice coffee                                                                                  18 zł                                                                      

Kawa z likierem (bananowy, truskawkowy, waniliowy, porzeczkowy)/ 

Coffee with liqueurs                                                                                                                  18 zł                                                                                                                            

Frappe bananowe/banana frappe                                                                        16 zł                                                                                              

Herbata z rumem/tea with rum                                                                            16 zł                                                                                                    

Frappe                                                                                                                           15 zł 

Latte macchiato_______________________________________________________________15 zł 

Cafe latte_______________________________________________________________________13 zł 

Capuccino   ______         12zł 

Kawa Crema             12zł 

Doppio           12zł 

Macchiato                                                                                                                      12zł 

Espresso                                                                                                                        10 zł 

Herbata (czarna, zielona, jaśminowa, Earl Grey, Vita Orange, malinowa, jabłkowa,  

pur erh kokosowa)/tea                                                                                                    8 zł                                                                                                      

 

NAPOJE ZIMNE/COLD BEVERAGES 

   
Sok ze świeżych owoców/fresh fruit juice                                              15 zł/25cl 

Woda Perlage/Perlage water                                                                     15 zł/70 cl 

Shake (kokos, ananas, jagoda, rabarbar, yuzu, owoce leśnie)                          15 zł/30cl 

Woda Perlage/Perlage water                                                                        8 zł/30 cl 

Pepsi, Mirinda, 7up, Schweppes, Lipton Lemon/Green                          6zł/20cl 

Sok owocowy/fruit juice                                                                                  6zł/20cl                                                                                                   

Podpiwek /home brew                                                                                     9 zł/0,5l 

 

KOKTAILE BEZALKOHOLOWE/ 

NON-ALCOHOLIC COCTAILS  
 
Mojito                                                                                                                             14 zł 
(syrop miętowy, syrop cytrynowy, syrop lime, 7-up, limonka, mięta) 

Pinacolada                                                                                                                    14 zł 
(syrop kokosowy, sok ananasowy)  



Blue                                                                                                                                14 zł 
(syrop blue curacao, sok grejpfrutowy, sok ananasowy) 

Pomarańczowe Orzeźwienie                                                                                  14 zł 
(syrop malinowy, sok pomarańczowy, woda gazowana) 

Zielona Przygoda                                                                                                        14 zł 
(syrop bananowy, syrop miętowy, Schweppes)  

Owocowa euforia                                                                                                       14 zł 
(syrop lime, syrop żurawinowy, sok pomarańczowy, sok grejpfrutowy, sok czarna 

porzeczka) 

 

ALKOHOLE/ALCOHOL   
 

CYDRY/CIDERS 

 
Strongbow (Gold Apple, Dark Fruit, Red Berries)                                                     8 zł/33cl                                                                                                 
 

 

PIWO/BEER  
Paulaner Weiss   _____                                                                                      15zł/50cl 

Mazurski lager ciemny                                                                                   15 zł/50cl 

Mazurski ale czerwony                                                                                  15 zł/50cl 

Mazurski lager jasny                                                                                       14 zł/50cl 

Mazurskie pszeniczne                                                                                    14 zł/50cl 

Mazurski ale jasny                                                                                           14 zł/50cl 

Kormoran wiśnia w piwie                                                                             14 zł/50cl 

Żywiec Saison, Porter, APA                                                                            12zł/50cl 

Żywiec z beczki                                                                                                 11zł/50cl 

Heineken                                                                                                             10zł/50cl 

Żywiec Marcowe, Bock                                                                                   10zł/50cl                                                                                                 

Żywiec z beczki                                                                                                   9 zł/30cl 

 

 

 

APERITIF 
Monteverdi Dolce                                             ______                            19zł/15cl         

Martini                                                                                                        15zł/15cl    

Bitter Campari          ______     13zł/4cl 



 

 

KOKTAJLE KLASYCZNE/COCTAILS 
Margarita                                                                                                                      27 zł 
(tequila, triple sec, sok z limonki) 
Michel Ice                                                                                                                     27 zł                                                                                                                  
(Aperol, Campari, likier brzoskwiniowy, lody waniliowe) 

Manhattan                                                                                                                    27 zł  
(whiskey, czerwony wermut, Campari)        

Cosmopolitan                                                                                                              26 zł 
(Cointreau, wódka, sok żurawinowy, sok z limonki) 

Tequila sunrise                                                                                                           23 zł 
(tequila, sok pomarańczowy, grenadyna) 
Black Russian                                                                                                              23 zł 
(wódka, Kahlua) 

Pinacolada                                                                                                                    19 zł        
(Malibu, sok ananasowy, mleko, puree kokosowe) 

Sex on the beach                                                                                                         19 zł 
(wódka, likier brzoskwiniowy, sok żurawinowy, sok pomarańczowy) 

Mojito                                                                                                                             19 zł 
(rum, mięta, limonka) 

Aperol Spritz                                                                                                               19 zł 
(Aperol, Prosecco, sok z pomarańczy)                                            

Szarlotka                                                                                                                       18 zł   
(Absolut Orient Apple, sok jabłkowy)  

Cuba libre                                                                                                                     16 zł 
(rum, limonka, pepsi) 

Black Mojito                                                                                                                 16 zł 
(Pernod, woda gazowana, mięta, cukier, limonka) 

Krwawa Mery                                                                                                              15 zł 
(wódka, sok pomidorowy, sok z limonki, sos tabasco) 
Wściekły pies                                                                                                                 9 zł 
(wódka, tabasco, grenadina) 

 
KOKTAJLE NA BAZIE WÓDKI ABSOLUT/ 

COCTAILS WITH ABSOLUT VODKA 
Absolut Negroni                                                                                                          25 zł 
(Absolut Citron, Martini Rosso) 
Mango Crunch                                                                                                             18 zł 



 

(Absolut Citron, puree z mango)  
Easy Brezze                                                                                                                  18 zł 
(Absolut Ruby Red, sok grapefruitowy, syrop malinowy) 
Pears Sizzle                                                                                                                  18 zł 
(Absolut Pears, sok z limonki, 7-up) 
Orient                                                                                                                             18 zł 
(Absolut Orient Apple, sok jabłkowy) 

 

WÓDKA/VODKA 
 

Belvedere                                                                                                               20zł/4cl 

Finlandia Platinum                                                                                          __17zł/4cl 

Finlandia 101 ____________________________________________________________13 zł/4cl 

Finlandia Vodka                                                                                                     9zł/4cl 

Żołądkowa gorzka z czarną wiśnią                                                                 9 zł/4cl 

Żołądkowa gorzka z miętą                                                                                 9 zł/4cl 

Żołądkowa gorzka tradycyjna                                                                          9 zł/4cl 

Wyborowa                        __7zł/4cl  

Żubrówka                                                                                                           __  7zł/4cl 

Bols Lemon, Cinamon, Vanilla                                              6zł/4cl 

 

 

WÓDKA BUTELKI/VODKA BOTTLES  
Beluga______________________175zł/50cl_____________________________    _320zł/100 
Stolichnaya Elite_______________________________________________________370zł/70cl 
Belvedere                                                                                                          260zł/70cl 
Stolichnaya                                                                                                    160zł/100cl 

Kremlin Award_______                                                                                  _230zł/50cl 

Russky Standard Gold_______________________________________________ 170zł/100cl 

Russky Standard Platinium__110zł/50cl______160zł/70cl________200zł/100cl 

Russky Standard Vodka_    70zł/50cl____     100zł/70cl______         130zł/100cl 

Moskovskaya                                                                                                   150zł/70cl 

Absolut Smakowy _______________________________________                        100zł/70cl 

Finlandia ________                                                                                               80zł/50cl 

Finlandia Smakowa_____________________________________________________70zł/50cl 

Wyborowa_______________________________________________________________60zł/50cl 

Żołądkowa gorzka z czarną wiśnią                                                             60zł/50cl 



Żołądkowa gorzka z miętą                                                                             60zł/50cl 

Żołądkowa gorzka tradycyjna                                                                      60zł/50cl 

 

TRUNKI WSCHODNIE/EASTERN ALCOHOLS  
Kremlin Award_______                                                                                         28zł/4cl 

Stolichnaya Elite__________________________________________________________29zł/4cl 

Stolichnaya                                                                                                            10zł/4cl 

Beluga_____________________________________________________________________ 17zł/4cl 

Russky Standard Platinium______________________________________________14zł/4cl 

Moskovskaya Cristall____________________________________________________ 12zł/4cl 

Moskovskaya                                                                                                        10zł/4cl 

Russky Standard Gold____________________________________________________11zł/4cl 

Russky Standard___________________________________________________________ 9zł/4cl 

 

WHISKY/WHISKEY 

Johnnie Walker Blue                                                                                   ___107zł/4cl 

Johnnie Walker 12 YO                                                                                        19zł/4cl 

Ballantine's 30 YO                 ____ 96zł/4cl 

Ballantine's 21 YO                            ____49zł/4cl 

Ballantine’s 12 YO                                                                                               19zł/4cl 

Chivas Regal 18 YO                          ____38zł/4cl 

Jack Daniel's Single Barrel                          ____36zł/4cl 

Ballantine's 17 YO                 ____ 35zł/4cl 

Chivas Regal 12 YO               _____29zł/4cl 

Jack Daniel’s Tennessee                                                                                    14zł/4cl 

Jack Daniel's Gentleman Jack                          ____28zł/4cl 

Grant's Whisky 12 YO                            ____19zł/4cl 

The Famous Grouse                          ____  13zł/4cl 

Johnnie Walker Red                 ____ 12zł/4cl 

Ballantine's Finest                  ____ 12zł/4cl 

Grant's ale cask                ____ 12zł/4cl 

Grant's sherry cask                            ____ 12zł/4cl 

Canadian Special Old                           ____ 12zł/4cl 

Grant's                                       ____ 12zł/4cl 

Grant’s Family Reserve                                                                                     12zł/4cl 

Passport Scotch                             ____ 10zł/4cl 

Jameson                                                                                                                  14zł/4cl 



 

NALEWKI/LIQUEURS 

Soplica Staropolska ____                     _ 15zł/4cl 

Soplica cytrynowa z miodową nutą                                                                9 zł/4cl 

Soplica orzech laskowy                                                                                       9 zł/4cl 

Soplica pigwa                                                                                                         9 zł/4cl 

Soplica śliwka                                                                                                        9 zł/4cl 

Soplica czarna porzeczka                                                                                   9 zł/4cl 

Soplica wiśnia                                                                                                        9 zł/4cl 

Soplica malina                                                                                                       9 zł/4cl 

 

SPIRIT LIQUEURS 
 

Cointreau__________________________________________________________________16zł/4cl 

Jack Daniels Tennessee Honey__________________________________________ 16zł/4cl 

Kahlua coffe______________________________________________________________ 14zł/4cl 

Southern  Comfort_______________________________________________________  14zł/4cl 

Bianca Sambuca__________________________________________________________ 14zł/4cl     

Jägermeister______________________________________________________________ 13zł/4cl 

Malibu Caribbean_________________________________________________________13zł/4cl 

Passoa_____________________________________________________________________ 12zł/4cl 

Archer's peach schnapps_________________________________________________11zł/4cl 

Likiery smakowe/ Favored liqueurs____________________________________10zł/4cl 
Becherovka_________________________________________________________________9zł/4cl 

 

COGNAC 
 

Remy Martin XO________________________________                                          105zł/4cl 

Hennesy XO ______________________________________________________________96zł/4cl 

Martel l V.S.O.P.___________________________________________________________33zł/4cl 

Camus V.S.O.P.____________________________________________________________33zł/4cl 

Hennesy Fine de Cognac_________________________________________________30zł/4cl 

Remy Martin V.O.S.P._____________________________________________________28zł/4cl      

Martell VS_________________________________________________________________22zł/4cl 
 

BRANDY 
Metaxa 7___                          _____           24zł/4cl 

Torres  5___________________________________________________________________18zł/4cl 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CGIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jagermeister.com%2F&ei=ydbET9KxMOfm2AXN-42PAQ&usg=AFQjCNEUUmEYyxJDX4qisjMrYfoBs88zVA


Metaxa 5___________________________________________________________________17zł/4cl 

 

SINGLE MALT 
 

Glenlivet 21 YO         __99zł/4cl 

Oban 14 YO          __34zł/4cl 

Glenfiddich 15 YO         __33zł/4cl 

Balvenie 12 YO          __33zł/4cl 

Cardhu_____                               __32zł/4cl 

CaoLila malt            __29zł/4cl 

Glenlivet 12 YO              __28zł/4cl 

Glenfiddich 12 YO        __27zł/4cl 

Singleton of Dufftown        __22zł/4cl 
 

 

BOURBON 

Woodford Reserve_______________________________________________________32 zł/4cl 

Jim Beam Black               _       18 zł/4cl 

Jim Beam Red Stag _____            __       15zł/4cl 

Four Roses     _________                             14zł/4cl 

Jim Beam                                                                                               13zł/4cl 
 

 

TEQUILA 
Sauza Gold           __17zł/4cl 

 

RUM 
Bacardi                                                                                                              __ 13 zł/4cl 

Old Pascas Negro            __ 9zł/4cl 

 

GIN 
Hendricks _________________________________________________________________29zł/4cl 

Beefeater  _________________________________________________________________14zł/4cl 
Finsbury  __________________________________________________________________11zł/4cl 

Seagram's             ___________________________________________________________ 9zł/4cl 

 

 



SZAMPANY   I WINA MUSUJĄCE 

 
G. M. Mum                                                                                                 __399zł/750ml 

Piper – Heidsiech                                                                                   __ 289zł/750ml 

Prosecco Gancia                                                                                           70 zł/750ml 

Prosecco 1926 VALDO                                                                               70zł/750 ml 

Lambrusco                                                                                                      45zł/750ml 

Moscato Gancia                                                                                             70zł/750ml 


