nt-2 1

SCREEN-O

COCKTAILS

		 20 PLN
Jim Beam Bourbon (4 cl), sok z cytryny, syrop cukrowy, lód.

NEGRONI

Jim Beam Bourbon (4 cl), lemon juice, sugar syrup on the rocks.

Campari (4 cl), Gordon’s Gin (4 cl), Martini Rosso (4 cl) on the rocks.

KOKTAJLE

WHISKEY SOUR

SZARLOTKA		

1)

22 PLN

1), 8), O)

		 24 PLN
Campari (4 cl), Gordon’s Gin (4 cl), Martini Rosso (4 cl), lód.

COSMOPOLITAN		
Żubrówka Wódka (4 cl), Cointreau (2 cl), sok żurawinowy, sok z limonki.

Żubrówka Bison Grass Vodka (4 cl), apple juice, cinnamon on the rocks.

Żubrówka Vodka (4 cl), Cointreau (2 cl), cranberry juice, lime juice.

CAIPIRINHA		

24 PLN

Cana Rio Cachaça (4 cl), sok z limonki, syrop cukrowy, kruszony lód.

COFFEE MARTINI

		 26 PLN
Havana Club 3yo (4 cl), limonka, cukier trzcinowy, mięta, woda
gazowana, kruszony lód.
Havana Club 3 year old (4 cl), lime, cane sugar, mint, soda, crushed ice.

5a)

		 24 PLN
Żubrówka Wódka (4 cl), Kahlua (4 cl), Espresso.
Żubrówka Vodka (4 cl), Kahlua coffee liqueur (4 cl), single Espresso.

G T

1)

6)

		 24 PLN
Lubuski Gin (4 cl), Fever-Tree Mediterranean tonic limonka, lód.
Lubuski Gin (4 cl), Fever-Tree Mediterranean Tonic Water, lime on the rocks.

TAMKA 38

1), 8), O)

		 26 PLN
Lubuski Aged Gin (4 cl), Martini Extra Dry (4 cl), Cointreau (2 cl), syrop
z kwiatów czarnego bzu (2 cl), Blue Curaçao (0,5 cl), sok z cytryny, lód.

Lubuski Aged Gin (4 cl), Martini Extra Dry (4 cl), Cointreau (2 cl), elderflower
syrup (2 cl), Blue Curaçao (0,5 cl), lemon juice on the rocks.

KOKTAJLE

Cana Rio Cachaça (4 cl), lime juice, sugar syrup, crushed ice.

MOJITO

26 PLN

COCKTAILS

Żubrówka Bison Grass Wódka (4 cl), sok jabłkowy, cynamon, lód.

WARSAW MULE		

26 PLN

Żubrówka Wódka (4 cl), Fever Tree piwo imbirowe, syrop z kwiatów
czarnego bzu, marynowany imbir, kruszony lód.
Żubrówka Vodka (4 cl), Fever Tree ginger beer, elderflower syrup, marinated
ginger, crushed iced.
		 28 PLN
Havana Club 7yo (3 cl), Havana Club 3yo (3 cl), Cointreau (1,5 cl),
Amaretto (1,5 cl), sok z limonki, sok ananasowy, sok pomarańczowy, lód.
Havana Club 7 year old (3 cl), Havana Club 3 year old (3 cl), Cointreau
(1,5 cl), Amaretto (1,5 cl), lime juice, pineapple juice, orange juice on the rocks.

LONG ISLAND ICED TEA

1), 5)

KOKTAJLE

Żubrówka Vodka (2 cl), Sierra Tequila (2 cl), Bacardi Superior (2 cl),
Gordon’s Gin (2 cl), Cointreau (2 cl), lime juice, Coca-Cola on the rocks.

15 PLN

Woda gazowana, Ginger Ale, limonka, mięta, cukier trzcinowy, kruszony lód.
Soda, Ginger Ale, lime, mint, cane sugar, crushed ice.

VIRGIN COLADA

1)

15 PLN

Sok ananasowy, syrop kokosowy, śmietanka, wisienki koktajlowe, lód.
Pineapple juice, coconut syrup, fresh cream, maraschino cherry on the rocks.

HOMEMADE LEMONADE		
Woda niegazowana, sok z cytryny, mięta, syrop cukrowy, lód.
Still water, lemon juice, mint, sugar syrup on the rocks.

16 PLN

KOKTAJLE BEZALKOHOLOWE

COCKTAILS

		 32 PLN
Żubrówka Wódka (2 cl), Sierra Tequila (2 cl), Bacardi Superior (2 cl),
Gordon’s Gin (2 cl), Cointreau (2 cl), sok z limonki, Coca-Cola, lód.

1)

NON-ALCOHOLIC COCKTAILS

MAI TAI

1), H)

VIRGIN MOJITO

VODKA
WÓDKA

SOPLICA

40 % VOL.
POLSKA ¦ POLAND
Polska wódka wytwarzana z żyta i pszenicy, filtrowana przez węgiel przed
butelkowaniem. Bardzo miękkie, przyzwoite odczucie w ustach.

4 CL 10 PLN

40 % VOL.
POLSKA ¦ POLAND
Produkowana z polskich zbóż. Aromaty tłuczonego pieprzu i laski wanilii.
Lepka i delikatnie pieprzna wódka o świeżym, żywym wykończeniu i
delikatnym, kremowym, niemal neutralnym posmaku.

4 CL 12 PLN

40 % VOL.
POLSKA ¦ POLAND
Dębowa produkowana jest według tradycyjnej polskiej receptury z
najwyższej jakości spirytusu zbożowego i krystalicznie czystej wody.
W środku każdej butelki znajduje się pasmo dębu, które poprawia
smak i kolor tego wyjątkowego napoju.

4 CL 12 PLN

Polish oak vodka is produced according to traditional Polish recipe with
the highest quality grain spirit and crystal clear waters. A strand of oak is
placed in the middle of each bottle which refines the flavour and colour of
this unique drink.

Na zdrowie!

4 CL 14 PLN

WÓDKA

Ogiński is a pure vodka, created according to the perfect composition
principles. Each grain of corn is selected so that together they give the highest
quality spirit, which harmoniously combines with crystal clear water.

D BOWA

VODKA

40 % VOL.
POLSKA ¦ POLAND
Ogiński to czysta wódka, tworzona według zasady Perfect Composition.
Zgodnie z jej regułami, każde ziarno kukurydzy dobierane jest tak,
by razem dały najwyższej jakości spirytus, który harmonijnie łączy się z
krystalicznie czystą wodą.

4 CL 12 PLN

Żubrówka is one of the best Polish vodkas available, flavoured with a special
kind of aromatic bison grass. Well known for its luxurious flavours and
unusual quality.

Produced from Polish cereals. Aromas of a cracked pepper and a vanilla stick.
Sticky and delicate peppery vodka with a fresh, vibrant finish and a delicate,
creamy, near-neutral aftertaste.

OGI SKI

37,5 % VOL.

POLSKA ¦ POLAND
Żubrówka to jedna z najlepszych polskich wódek, aromatyzowana trawą
żubrową. Znana z luksusowych aromatów i niespotykanej jakości.

Polish vodka made of rye and wheat, filtered through carbon before bottling.
Very soft and nice mouthfeel.

BIAŁY BOCIAN

UBRÓWKA BISON GRASS

VODKA
WÓDKA

WYBOROWA

40 % VOL.

4 CL 14 PLN

POLSKA ¦ POLAND
Słynny polski bestseller. Wyborowa to podwójnie destylowana
wódka żytnia z naciskiem na jakość - nawet jej nazwa oznacza
premium” i pomimo swojej mocy jest wyjątkowo gładka.
”
Wyborowa, famous Polish bestseller, double distilled rye vodka,
high quality – even its name means 'premium'. Full-bodied yet still
extremely smooth.

WYBOROWA EXQUISITE

40 % VOL.

4 CL 25 PLN

40 % VOL.

4 CL 16 PLN

Żubrówka Black derives from Białowieża Forest, subjected to a unique
process of charcoal filtration.

4 CL 16 PLN

CHOPIN RYE

40 % VOL.

4 CL 18 PLN

POLSKA ¦ POLAND
Starannie destylowana, aby pokazać złożony, pikantny smak polskiego
żyta; jej pieprznym aromatem można się rozkoszować pijąc ją klasycznie.
Carefully distilled to show the complex, spicy flavour of Polish rye, its peppery
flavour can be enjoyed straight up.

WÓDKA

High-quality potato vodka from long-running distiller J. A. Baczewski.
It is based in Poland, Ukraine, and now in Austria.

UBRÓWKA CZARNA

VODKA

POLSKA ¦ POLAND
Wysokiej jakości wódka ziemniaczana z destylatora J. A. Baczewskiego.
Ma siedzibę w Polsce, na Ukrainie, a teraz również w Austrii.

4 CL 16 PLN

POLSKA ¦ POLAND
Żubrówka Czarna wywodzi się z Puszczy Białowieskiej, poddawana
jest unikalnemu procesowi filtracji węglem drzewnym.

Wyborowa Exquisite is a premium vodka from Polish distiller Polmos.
It's a brisk and pure vodka showing the best Polish distilling.
40 % VOL.

40 % VOL.
POLSKA ¦ POLAND
Cały proces jej powstawania odbywa się na terenie Polski. Charakteryzuje
się niezwykle kremowym i łagodnym smakiem. Wyróżnia ją aksamitna
tekstura oraz słodycz i długie rozgrzewające wykończenie.
The entire process of its creation takes place in Poland. It is characterized by
an extremely creamy and mild flavour. It is distinguished by a velvety texture,
sweetness and a long warming finish.

POLSKA ¦ POLAND
Wyborowa Exquisite to wódka klasy premium, produkowana w
polskiej destylarni Polmos. To rześka i czysta wódka pokazująca
najlepsze polskie destylaty.

BACZEWSKI

OSTOYA

Pepper

VODKA
WÓDKA

CHOPIN POTATO

POLSKA ¦ POLAND
Chopin Potato Vodka to najbardziej nagradzana wódka ziemniaczana
na świecie. Jej wyjątkowo kremowy i pełny smak sprawia, że jest to
znakomita, jedyna w swoim rodzaju wódka.
Chopin Potato Vodka is the world’s most awarded potato vodka.
Its unique creamy and full-bodied flavour makes a great standalone vodka.

A unique vodka made of a rare type of wheat, which gives a unique and distinct
flavour. Orkisz is a luxury vodka matchless in smoothness and subtle taste.

40 % VOL.

4 CL 30 PLN

ORKISZ

40 % VOL.
POLSKA ¦ POLAND
Unikalna wódka z rzadkiego rodzaju pszenicy (pszenica orkiszowa),
która nadaje jej niepowtarzalny i wyrazisty smak. Orkisz to luksusowa
wódka bezkonkurencyjna pod względem gładkości i subtelności smaku.

CHOPIN BLENDED

40 % VOL.

4 CL 32 PLN

POLSKA ¦ POLAND
Chopin Blended to mieszanka Chopin Potato Vodka i Chopin
Rye Vodka, czego efektem jest połączenie kremowej konsystencji
i pikantnego, pieprznego wykończenia.

Organic Chopin produced exclusively in small batches, according
to traditional methods of distilling art, in accordance with strict
requirements for organic processing.

4 CL 32 PLN

BELVEDERE UNFILTERED

40 % VOL.

POLSKA ¦ POLAND
Belvedere Unfiltered wykonana z żyta Dańkowski Diament,
jest destylowana cztery razy, pozostaje niefiltrowana, aby
zachować niepowtarzalny smak ziarna.
Belvedere Unfiltered Vodka made from Dankowskie Diamond rye,
distilled four times and then left unfiltered to preserve the unique
flavor of the grain.

4 CL 34 PLN

WÓDKA

POLSKA ¦ POLAND
Chopin Organic wytwarzana jest wyłącznie w małych
partiach, według tradycyjnych metod sztuki gorzelnictwa,
zgodnie ze ścisłymi wymogami dla przetwórstwa ekologicznego.

4 CL 34 PLN

VODKA

40 % VOL.

40 % VOL.
POLSKA ¦ POLAND
Belvedere ma delikatnie waniliowy aromat, a w smaku można wyczuć
subtelną nutę żyta. Jest doskonale gładka, z kremowym, aksamitnym
posmakiem.
Belvedere has a delicate vanilla aroma, and a subtle rye taste. It is perfectly
smooth, with a creamy, velvety aftertaste.

Chopin Blended Vodka is a blend of Chopin Potato Vodka and
Chopin Rye Vodka. This results in a combination of a creamy texture
and a spicy, peppery finish.

CHOPIN ORGANIC

BELVEDERE

4 CL 18 PLN

WHISKEY
WHISKY

Made using a secret recipe for over 200 years, the world’s No.1 Kentucky
Bourbon is an American tradition.

JOHNNIE WALKER RED LABEL

1)

40 % VOL.
BLENDED WHISKY, SZKOCJA ¦ SCOTLAND
Złożony blend. Stworzona z 40 mieszanek whisky słodowej i zbożowej.

4 CL 16 PLN

1)

40 % VOL.
BOURBON, STANY ZJEDNOCZONE ¦ USA
Pikantny charakter z nutami klonu, dębu i gałki muszkatołowej.

Produced since 1866 according to the original recipe, a smoky and mild
flavour with a mix of butterscotch, vanilla and oak.

4 CL 18 PLN

Distilled three times to deliver an exceptional smooth, sweet and nutty flavour.

SEXTON SINGLE MALT
4 CL 16 PLN

40 % VOL.
SINGLE MALT, IRLANDIA ¦ IRELAND
Potrójnie destylowana zanim trafia do beczek po sherry z Oloroso,
co nadaje bogatego, owocowego charakteru z nutami plastrów miodu.

4 CL 28 PLN

It is triple distilled before being aged in ex-oloroso sherry casks, giving it a rich,
fruity character with notes of honeycomb.
4 CL 18 PLN

Spicy character with maple, oak and nutmeg tones.

JACK DANIEL’S NO. 7 40 % VOL.
TENNESSEE WHISKEY, 4YO, STANY ZJEDNOCZONE ¦ 4 YEAR OLD, USA
Produkowana od 1866 roku zgodnie z oryginalną recepturą, dymny,
łagodny aromat z nutami toffi, wanilii i dębu.

40 % VOL.

5YO, IRLANDIA ¦ 5 YEAR OLD, IRELAND
Potrójna destylacja zapewnia wyjątkowy, gładki, słodki i orzechowy smak.

A complex blend. Made of a mix of 40 malt and grain whiskys.

BULLEIT BOURBON

JAMESON IRISH WHISKEY

GLENFIDDICH SINGLE MALT

1)

40 % VOL.
SINGLE MALT, 12YO, SZKOCJA ¦ 12 YEAR OLD, SCOTLAND
Whisky leżakowana w wyselekcjonowanych dębowych beczkach,
klasyk wśród whisky single malt.

4 CL 35 PLN

Aged in selected oak casks, a classic among the single malt whiskys.
4 CL 18 PLN

GLENFIDDICH SINGLE MALT

1)

40 % VOL.
SINGLE MALT, 18YO, SZKOCJA ¦ 18 YEAR OLD, SCOTLAND
Niezwykle bogaty owocowy aromat, wyczuwalne pikantne jabłko
oraz dębina. Ciepłe, dystyngowane wykończenie.
Remarkably rich aroma with ripe orchard fruit, spicy apple and a robust
oakwood. Warming, distinguished finish.

4 CL 58 PLN

WHISKY

40 % VOL.
BOURBON, 4YO, STANY ZJEDNOCZONE ¦ 4 YEAR OLD, USA
Stworzona z 200-stu letniej tajemnej receptury, najczęściej wybierany
spośród Amerykańskich Kentucky Bourbon.

WHISKEY

JIM BEAM BOURBON

WHISKEY

4 CL 38 PLN

SZKOCJA ¦ SCOTLAND
Przewaga owoców tropikalnych, wanilii, miodu, kwiatów oraz nuty
morskiej bryzy.

LAPHROAIG SELECT

40 % VOL.

4 CL 40 PLN

4 CL 54 PLN

Distilled three times to deliver an exceptional smooth, sweet and nutty flavour.

4 CL 16 PLN

1)

40 % VOL.
7YO, KUBA ¦ 7 YEAR OLD, CUBA
Dobrze zaokrąglony, złożony smak wanilii, kasztanów i
karmelizowanych owoców tropikalnych. Bogaty i ostry.

4 CL 20 PLN

Well-rounded complex taste of vanilla, chestnut and caramelized
tropical fruit. Rich and spicy.

Made from 100 % Scottish barley, trickle distilled, then matured by the shores of
American oak.

LAGAVULIN 43 % VOL.
SINGLE MALT, 16YO, SZKOCJA ¦ 16 YEAR OLD, SCOTLAND
Potrójna destylacja zapewnia wyjątkowy, gładki, słodki i orzechowy smak.

1)

40 % VOL.
3YO, KUBA ¦ 3 YEAR OLD, CUBA
Lekka nuta dymna z akcentami wanilii i czekolady.

HAVANA CLUB

SZKOCJA ¦ SCOTLAND
Wykonana w 100 % ze szkockiego jęczmienia, poddana powolej destylacji,
a następnie dojrzewająca w beczkach z amerykańskiego dębu.

1)

HAVANA CLUB

Light smoky note with hints of vanilla and chocolate.

Matured in small casks known from the 19th century. Hints of coconut and
banana aromas. Very long finish, with smoke and spice.
50 % VOL.

4 CL 16 PLN

Genuinely mild and smooth with typical accents of vanilla and apricot.

SZKOCJA ¦ SCOTLAND
Dojrzewa w małych beczkach pochodzących z XIX wieku. Wyczuwalne aromaty kokosa i bananów. Bardzo długie wykończenie z dymem i przyprawami.

BRUICHLADDICH – THE CLASSIC LADDIE

37,5 % VOL.

PUERTO RICO ¦ PUERTO RICO
Prawdziwie łagodne i gładkie nuty z typowymi akcentami wanilii i moreli.

Loads of tropical fruit, vanilla, honey, flowers and a hint of sea breeze.
1)

BACARDI SUPERIOR

RUM

WHISKY

50 % VOL.

SAILOR JERRY
4 CL 56 PLN

1)

40 % VOL.

KARAIBY ¦ CARRIBEAN
Charakteryzuje się intensywnym aromatem wanilii,
toffi z subtelnymi nutami cynamonu.
Intense aroma of vanilla and toffee with subtle
notes of cinnamon.

RUM

GLENGLASSAUGH EVOLUTIONS

4 CL 20 PLN

4 CL 25 PLN

FRANCJA ¦ FRANCE
Najmłodsza wersja koniaku w portfolio Martell’a, leżakuje
tylko 2 lata. Owocowe nuty śliwek, moreli i cytryn.
The youngest Cognac to be aged by the House of Martell, matured for only
two years. Fruity notes of plum, apricot, and lemon appear on the nose.

REMY MARTIN V.S.O.P. 40 % VOL.
FRANCJA ¦ FRANCE
Koniak z regionu Fine Champagne, czysty, gładki smak.
Fine Champagne Cognac with a pure, smooth taste.

4 CL 30 PLN

MARTINI

1), 8), O)

14,4 % VOL.
ROSSO / BIANCO / EXTRA DRY
Aromatyczne białe wino z ziół, głównie piołunu.
An aromatic white wine from herbs, mainly wormwood.

4 cl 12 PLN

CAMPARI BITTER

4 CL 16 PLN

1), 6)

25 % VOL.
Bitter o słodko-gorzkim smaku uzyskanym z 86 różnych
korzeni, ziół i przypraw.

INNE

KONIAK

40 % VOL.

A cordial with a bittersweet taste made from 86 different roots,
herbs and spices.

JÄGERMEISTER

1)

35 % VOL.
Likier ziołowo-korzenny o słodko-gorzkim smaku.
Otrzymywany z 56 ziół i przypraw korzennych.

4 CL 16 PLN

Herbal-spicy liqueur with a bittersweet taste. Obtained from
56 herbs and spices.

AMARETTO DISARONNO

8), H), O)

28 % VOL.
Disaronno to likier o charakterystycznym smaku
migdałowym wyprodukowany we Włoszech.
Disaronno is an amaretto-flavoured liqueur with a
characteristic almond taste made in Italy.

DIVERSE

COGNAC

MARTEL V.S.

4 CL 18 PLN

1), 5), G)

17 % VOL.
Baileys to kremowy likier wykonany z irlandzkiej whisky i śmietany.

4 cl 18 PLN

21 % VOL.
Nic nie przebije oryginału, a Malibu to nie tylko oryginał, to
najlepiej sprzedający się na świecie rum karaibski o naturalnym
smaku kokosowym.

4 CL 18 PLN

Taittinger is one of the largest champagne producers in the world. Their
characteristic feature is the high Chardonnay content. Shiny golden yellow
colour. Aromas of fresh peaches, white flowers and vanilla. Fresh and
harmonious taste of fruit and honey.

Nothing beats an original and Malibu is not only an original, it is
the world’s best-selling Caribbean rum with natural coconut flavour.

OLMECA TEQUILA BLANCO 38 % VOL.
OLMECA TEQUILA GOLD 38 % VOL.
1)

INNE

0,75 L 360 PLN

SZAMPAN

DIVERSE

8), H), O)

8), O)

Taittinger to jeden z największych producentów szampana na świecie.
Jego cechą charakterystyczną jest wysoka zawartość Chardonnay.
Lśniący złoto-żółty kolor. Aromaty świeżych brzoskwiń , białych
kwiatów i wanilii. Świeży i harmonijny smak owoców i miodu.

Baileys is a cream liqueur made from Irish whiskey and cream.

MALIBU

TAITTINGER BRUT R SERVE

1)

MEKSYK ¦ MEXICO

4 CL 20 PLN
4 CL 22 PLN

GANCIA BRUT

8), O)

Świeże, wytrawne wino o owocowym aromacie, stworzone
ze szczepu Galera.

CHAMPAGNE

BAILEYS

0,15 L 20 PLN
0,75 L 100 PLN

A fresh, dry, fruity flavour made using the Galera Grape.

Premium Tequila. Wyprodukowana z owocu niebieskiej agawy.
1), 6), 8), O)

0,25 L 24 PLN

0,25 L 24 PLN

PROSECCO

PROSECCO APEROL

PROSECCO

Premium Tequila. Made from the blue agave plant.

Prosecco połączone z Aperolem, pomarańczą z lodem.
Prosecco and Aperol, fresh orange on the rocks.

HUGO

8), O)

Prosecco z dodadkiem syropu z kwiatów czarnego bzu, wodą
gazowaną, limonką, miętą z lodem.
Prosecco with elderflower syrup, soda, lime and mint leaves on the rocks.

OCEANUS

8), O)

WINO BIAŁE

WHITE WINE

FIUZA, TEJO, PORTUGALIA ¦ PORTUGAL
Aromaty cytrusów i owoców tropikalnych. Wyczuwalne smaki dojrzałych,
słodkich owoców z nutami soczystej brzoskwini, mandarynki i kiwi.

0,15 L 18 PLN
0,75 L 90 PLN

Aromas of citrus and tropical fruits. Perceptible flavours of ripe, sweet fruit
with notes of juicy peach, mandarin and kiwi.

SIGNATURE CHENIN BLANC

8), O)

SPIER, WESTERN CAPE, RPA ¦ SOUTH AFRICA
To wysoce aromatyczne wino zaczyna się od jasnych aromatów
białych kwiatów, jabłek i białych brzoskwiń. Lekkie na podniebieniu,
oferuje czyste aromaty brzoskwiń i melona, rześkie wykończenie.

0,15 L 26 PLN
0,75 L 130 PLN

Organic wine. Intense fruity-floral aromas. Noticeable sweetness and taste
of ripe pineapple, mango and lime.

MATUA SAUVIGNON BLANC

8), O)

MATUA, MARLBORROUGH, NOWA ZELANDIA ¦ NEW ZELAND
Bardzo aromatyczne, świeże, klasyczne i wzorcowe Sauvignon
Blanc z regionu Marlborough. Aromaty ziół, owoców tropikalnych
i cytrusów powodują, że wina z Sauvignon Blanc są tak popularne i
znane na całym świecie.

0,15 L 28 PLN
0,75 L 140 PLN

Very aromatic, fresh, classic and model Sauvignon Blanc from the
Marlborough region. Aromas of herbs, tropical and citrus fruits make
Sauvignon Blanc wines so popular and known around the world.

0,15 L 34 PLN
0,75 L 170 PLN

WINO BIAŁE

MARE MAGNUM, I.G.T TERRE SICILIANE, WŁOCHY ¦ ITALY
Wino organiczne. Intensywne owocowo-kwiatowe aromaty.
Wyczuwalna słodycz oraz smak dojrzałego ananasa, mango i limonki.

GALLO, KALIFORNIA ¦ CALIFORNIA
Wino powstało z połączenia szczepów: Chardonnay, Riesling oraz
Moscato. Intensywny aromat brzoskwiń, ananasa, miodu i wanilii
sprawia, że ten gładki blend jest niezapomniany.

0,15 L 32 PLN
0,75 L 160 PLN

WHITE WINE

8), O)

8), O)

Apothic White is an approachable blend that combines Chardonnay,
Riesling and Moscato. Intense flavour of peach, pineapple, honey and
vanilla spice make this smooth white blend unforgettable.

This highly aromatic wine starts off with bright aromas of white flowers,
apples and white peaches. The lightweight palate offers clean flavours of
peach and melon, brisk finish.

CRUDO

APOTHIC WHITE

ROSÉ WINE
WINO RÓ OWE

VINA ESMERALDA

8), O)

TORRES, D.O PENDEES, HISZPANIA ¦ SPAIN
Pachnące i zmysłowe, z nutami czerwonych owoców.
Na podniebieniu jędrne, jedwabiste i ciepłe, a jego kulminacją
jest urocze korzenne wykończenie.
Fragrant and sensual, with notes of red fruit. The palate is firm,
silky and warm, culminating in a lovely spicy finish.

8), O)

MARE MAGNUM, IGT PUGLIA, WŁOCHY ¦ ITALY
Wino o głębokim i intensywnym rubinowym kolorze.
Przeważające aromaty śliwek i jeżyn. Bogaty, owocowy i
pikantny smak. Finisz z wyraźnymi nutami dębu oraz wanilii.

8), O)

CONCHA Y TORO, CENTRAL VALLEY, CHILE ¦ CHILE
Wino o świecącym intensywnym rubinowo-czerwonym kolorze z
fioletowymi refleksami. Owocowy charakter z aromatami śliwek.
Delikatne, okrągłe, intensywne i soczyste.

Wine with a deep and intense ruby color. The prevailing aromas
of plums and blackberries. Rich, fruity and spicy taste. Finish with
clear notes of oak and vanilla.

0,15 L 18 PLN
0,75 L 90 PLN

Ruby red, fruity bouquet with notes of forest fruits, blackberries and
blueberries. Balanced, rounded in taste.

PENFOLDS, AUSTRALIA ¦ AUSTRALIA
Aromat jagód i ciemnych śliwek z przyjemną pikantną nutą
czarnego pieprzu i aromatycznym dębem.

0,2 L 28 PLN
0,75 L 140 PLN

ALTOS IBERICOS CRIANZA
0,2 L 20 PLN
0,75 L 100 PLN

8), O)

TORRES, RIOJA, HISZPANIA ¦ SPAIN
Wiśniowy kolor bigarreau. Intensywny aromat ze śladami
kompotu ze śliwek i czarnych owoców, któremu towarzyszą
ciemno prażone nuty przypraw ze starzenia w beczce.
Długi, przyprawowy posmak.
Bigarreau cherry colour. Intense nose with traces of plum and
black fruit compote accompanied by dark-roasted spice notes
from aging in barrel. Long, spiced aftertaste.

0,2 L 30 PLN
0,75 L 150 PLN

WINO CZERWONE

MOREAU MERLOT

J. MOREAU FILS, LANGUEDOC, FRANCJA ¦ FRANCE
Rubinowa czerwień, owocowy bukiet z nutami leśnych owoców,
jeżyn i borówek. W smaku zrównoważone, zaokrąglone.

8), O)

The aroma of berries and dark plums with a pleasant piquancy
of black pepper notes and aromatic oak.

Wine with an intense ruby-red colour with purple reflections. Fruity
character with aromas of plums. Delicate, round, intense and juicy.
8), O)

0,15 L 22 PLN
0,75 L 110 PLN

RED WINE

RED WINE

MAURO PRIMITIVO

RAWSON’S RETREAT
SENDERO CARMENERE

WINO CZERWONE

0,15 L 22 PLN
0,75 L 110 PLN

PIWO

BEER

YWIEC

A)

5,6 % VOL.
Żywiec jest warzony od zawsze tylko w jednym miejscu na świecie –
w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu założonym w 1856 r. Żywiec
powstaje wyłącznie z trzech składników: słodu jęczmiennego,
chmielu i krystalicznie czystej, górskiej wody.
Żywiec has been brewed only in one place in the world – in the Archduke
Brewery in Żywiec founded in 1856. Żywiec is made up of only three
components: barley malt, hops and crystal clear mountain water.

YWIEC BIAŁE

A)

4,9 % VOL.
Białe piwo pszeniczne, należące do piw lżejszych. Odznacza się
orzeźwiającym smakiem i naturalną mętnością. Zawiera wszystko,
co najlepsze w piwie pszenicznym. Jest lekkie i delikatne, a dodatkowo
przyciąga dodatkiem kolendry.
White wheat beer, is part of lighter beers. It has a refreshing taste and
natural turbidity. It contains all the best in wheat beer. It is light and delicate,
and additionally attracts with the addition of coriander.

BECK’S PILSNER

A)

0,5 L 14 PLN

0,33 L 18 PLN

YWIEC APA

A)

5,4 % VOL.
Żywiec APA to intensywnie chmielowe piwo typu Pale Ale z
nutą cytrusową. Warzone z użyciem pięciu odmian chmielu,
przy zastosowaniu górnej fermentacji w otwartych kadziach.
Dla wzbogacenia kompozycji chmielone na zimno.
Żywiec APA is an intensely hop Pale Ale beer with a hint of citrus.
Brewed using five varieties of hops, using top fermentation in open tub.
To enrich the composition, cold hopped.

YWIEC IPA

A)

5 % VOL.
Żywiec IPA charakteryzuje się przyjemną chmielową goryczką
oraz wyraźnie wyczuwalnymi nutami owoców egzotycznych i
cytrusów. Piwo chmielone na zimno; wyjątkowa kompozycja
amerykańskich chmieli.
Żywiec IPA is characterized by a pleasant hop bitterness and clearly
perceptible notes of exotic fruits and citrus. It is cold-hopped with a
unique composition of American hops.

YWIEC PORTER

A)

0,5 L 18 PLN

0,33 L 18 PLN

PIWO

9,5 % VOL.
W roku 1881 pierwsze beczki Portera opuściły Arcyksiążęcy
Browar w Żywcu. Głęboki i bogaty smak zawdzięcza czterem
specjalnie dobranym słodom i wierności ponad 130-letniej
historii pokoleń piwowarów.
In 1881 first Porter’s barrels left the Archduke Brewery in Żywiec.
Deep and rich flavour owes to four specially selected malty and fidelity
over 130 years of generations of brewers' generations.

0,5 L 18 PLN

BEER

5 % VOL.
Beck’s to klasyczne niemieckie piwo typu lager o charakterystycznym
pełnym smaku, świeżym chmielowym” bukiecie, złotym kolorze. Jego
”
złożoność dodaje nieco owocowej, ale jędrnej chrupkości i wytrawnego,
czystego wykończenia.
Beck’s is a classic German lager beer with a distinctive full-bodied taste, fresh
"hoppy" bouquet, golden color. Adding to its complexity is a slightly fruity but
firm crispness and a dry, clean finish.

0,5 L 14 PLN

PIWO

BEER

KRÓLEWSKIE

A)

5,6 % VOL.
Jedno z najpopularniejszych w Warszawie piw typu lager.
Charakteryzyje się wyraźną, zrównoważoną goryczką
i złocistą barwą. To piwo, które łączy w sobie warszawski
charakter i królewski smak.
One of the most popular lager beers in Warsaw. Characterized
by a clear, balanced bitterness and golden colour. It is a beer that
combines the Warsaw character and royal taste.

DESPERADOS

A)

5,9 % VOL.
Desperados to pierwsze na świecie piwo o smaku Tequila.
Charakterystyczne połączenie pełnego lagera z mocnym
akcentem Tequili. Lekki i orzeźwiający profil smakowy
zrównoważony pikantnymi i cytrynowymi nutami słodyczy.
Desperados is the world's first Tequila flavoured beer. A distinctive
combination of full bodied lager with a kick of Tequila flavour.
A light and refreshing taste profile balanced with spicy and lemony
notes for sweetness.

0,5 L 14 PLN

YWIEC BEZALKOHOLOWE ¦ NON-ALCOHOLIC

A)

0,5 L 12 PLN

Piwo bezalkoholowe, którego wyrazisty goryczkowy smak
powstaje z połączenia wyłącznie trzech składników: słodu
jęczmiennego, chmielu i krystalicznie czystej, górskiej wody.
Non-alcoholic beer, whose distinctive bitter taste arises from
combining only three ingredients: barley malt, hops and crystal
clear mountain water.

0,4 L 20 PLN

YWIEC BIAŁE BEZALKOHOLOWE ¦ NON-ALCOHOLIC

A)

0,5 L 12 PLN

Pszeniczne i orzeźwiające piwo bezalkoholowe, wyróżnia
się lekkim smakiem z nutą kolendry.
Fresh wheat non-alcoholic beer, characterized with a delicate
flavor with a coriander taste.

YWIEC IPA BEZALKOHOLOWE ¦ NON-ALCOHOLIC

A)

0,5 L 12 PLN

BEER

Chmielone i aromatyczne piwo bezalkoholowe typu Session
India Pale Ale. Chmielone na zimno, z nutą egzotycznych
owoców pochodzących z amerykańskich chmieli.
Hoped and aromatic non-alcoholic beer in a Session Indian
Pale Ale type. Cold hopped with a hint of exotic fruits from
American hops.

PIWO

CYDR

CIDER

CYDR MIŁOSŁAWSKI

A)

4,5 % VOL.
Jest to lekki, gazowany napój o owocowym, harmonijnym smaku
z wyczuwalną kwaskową nutą, zrównoważoną słodkim smakiem.
Półmusujący, pasteryzowany, naturalnie fermentowany.
It is a light, nicely carbonated beverage with a fruity, harmonious
flavour with a palpable sour note counter-balanced with a sweet one.
Semi-effervescent cider, pasteurized, naturally fermented.

0,5 L 14 PLN

ESPRESSO 		
ESPRESSO DOPPIO 		
MOKKA 		
AMERICANO 		
CAPPUCCINO 		
LATTE MACCHIATO 		
IRISH COFFEE
		
5), 5a)

5), 5a)

5), G), H)

5)

5), G)

5), G)

5), 5a), G)

8 PLN
14 PLN
12 PLN
12 PLN
14 PLN
14 PLN
18 PLN

RADLER

WARKA RADLER CYTRYNA

A)

0,5 L 12 PLN

WARKA RADLER CYTRYNA

0,5 L 16 PLN

A)

2 % VOL.
Napój piwny o smaku cytrusowym. Piwo Warka (40 %)
z lemoniadą o smaku cytrusowym (60 %), pasteryzowane.
A citrus-flavoured beer drink. Warka beer (40 %) with citrus
lemonade (60 %).

POLISH COFFEE

A), G), 5), 5a)

		 18 PLN
Z SOPLIC ORZECHOW ¦ WITH SOPLICA HAZELNUT VODKA

HOT CHOCOLATE 		
HERBATA ¦ TEA		
G)

RÓ NE SMAKI ¦ DIFFERENT FLAVOURS

10 PLN
10 PLN

NAPOJE GOR CE

BEZALKOHOLOWE ¦ NON-ALCOHOLIC
Warka Radler 0 % cytrynowa to klasyczne połączenie cytrynowej
lemoniady i piwa, w wersji bez alkoholu. Orzeźwiająca alternatywa
dla napojów gazowanych.
Warka Radler 0 % Lemon is a classic combination of lemonade
and beer, in the version without alcohol. A refreshing alternative to
carbonated drinks.

HOT DRINKS

RADLER

Z JAMESON WHISKEY ¦ WITH JAMESON WHISKEY

COCA-COLA CLASSIC / ZERO
FANTA ORANGE
SPRITE
SCHWEPPES BITTER LEMON / GINGER ALE
KINLEY TONIC
THOMAS HENRY TONIC WATER
FEVER-TREE
1), 5)

1), 3), 4), 5)

1), 2)

2), 6)

1)

/ TONIC WATER 6)

NAPOJE BEZALKOHOLOWE

SOFT DRINKS

6)

2), 6)

6)

0,2 L

9 PLN

0,2 L

9 PLN

0,2 L

9 PLN

0,2 L 12 PLN
0,2 L

9 PLN

0,2 L 12 PLN
0,2 L 12 PLN

TONIC WATER / LEMON TONIC / MEDITERRANEAN TONIC/
LIGHT TONIC / ELDERFLOWER TONIC

RED BULL
CISOWIANKA

1), 5), 5a), 6), 7)

NIEGAZOWANA ¦ STILL / GAZOWANA ¦ SPARKLING

SOK CAPPY
POMARA CZOWY ¦ ORANGE
JABŁKOWY ¦ APPLE
GREJPFRUTOWY ¦ GRAPEFRUIT
POMIDOROWY ¦ TOMATO
Z CZARNEJ PORZECZKI ¦ BLACK CURRANT
ANANASOWY ¦ PINEAPLE
MULTIWITAMINA ¦ MULTIVITAMIN

zawiera barwniki, 2) zawiera antyoksydanty,
zawiera konserwanty, 3) zawiera słodzik, 4) zawiera
źródła fenyloalaniny, 5) zawiera kofeinę, 5a) wysoki
poziom kofeiny (32 mg/100 ml), 6) zawiera chininę,
7)
zawiera taurynę, 8) siarczany, 9) zawiera fosforany

1)
contains colouring, 2) contains antioxidants, 2a) contains
preservatives, 3) contains sweetener, 4) contains a source
of phenylalanine, 5) contains caffeine, 5a) high caffeine
content (32 mg /100 ml), 6) contains quinine, 7) contains
taurine, 8) sulphurated, 9) contains phosohate

Informacje o alergenach zgodnie z zaleceniami
kodeksu

Allergens information according to
codex recommendation

A)

zboża zawierające gluten: jęczmień, pszenica
skorupiaki, C) jaja, D) ryby, E) orzeszki ziemne, F) soja,
G)
mleko lub laktoza, H) orzechy, L) seler, M) musztarda,
N)
sezam, O) siarczany, P) łubin, R) małże

A)

B)

C)

Skontaktuj się z naszym personelem, aby uzyskać informacje
na temat 14 alergenów, które podlegają etykietowaniu w
nieopakowanych artykułach spożywczych.

Please contact our staff for information on
the 14 allergens that are subject to labelling in
unpackaged foodstuffs.

Pij odpowiedzialnie. Młodzierzy do lat 18 i osobom
nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.

To be enjoyed responsibly by over-18s only.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

All prices include legal VAT.

1)

2a)

0,25 L 16 PLN
0,33 L 9 PLN
0,7 L 18 PLN
0,25 L

9 PLN

cereals containing gluten: wheat, barley, B) crustaceans,
egg, D) fish, E) peanuts, F) soya, G) milk or lactose, H) nuts,
L)
celery, M) mustard, N) sesame, O) sulfites, P) lupines,
R)
molluscs
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