NAPOJE . DRINKS
BECZKOWE PIWO - DRAUGHT BEER

NAPOJE BEZALKOHOLOWE
SOFT DRINKS

Tyskie Gronie 0,3 L

16

Tyskie Gronie 0,5 L

18

Coca-Cola 0,25 L

10

Książęce Weizen 0,3 L

20

Coca-Cola Zero 0,25 L

10

Książęce Weizen 0,5 L

24

Sprite 0,25 L

10

Fanta 0,25 L

10

Tonic Kinley 0,25 L

10

PIWO BUTELKOWE -

Bitter Lemon Kinley 0,25 L

10

BOTTLED BEER

Apple Juice Cappy 0,25 L

10

Orange Juice Cappy 0,25 L

10
10

Lech Free 0,33 L

16

Grapefruit Juice Cappy 0,25 L

Grolsh 0,33 L

20

Tomato Juice Cappy 0,25 L

10

Pilsner 0,33 L

20

Kropla Beskidu 0,33/0,75 L

10/14

Corona 0,3 L

22

Kropla Delice 0,33/0,75 L

10/14

Książęce Czerwony Lager 0,5 L

24

Burn 0,25 L

16

Książęce IPA 0,5 L

24

Red Bull 0,25 L

18

Książęce Ciemne łagodne 0,5 L

24

Książęce Pszeniczne 0,5 L

24

NAPOJE GORĄCE
HOT BEVERAGES –
Coffee specialities / Kawa

12

Tea/Herbata

12

Wszystkie ceny są w PLN, zawierają podatek VAT.
Do rachunku doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 10%
Informacje o składnikach i dodatkach, a także alergeny produktów znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. value-added tax.
There is a discretionary 10% service charge added to your bill.
You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.

WINO KIELISZKOWE . WINE BY THE GLASS
WHITE WINE
LAURENT MIQUEL CHARDONNAY VIOGNIER FRANCE (2017) 0,125 L
Wino o aromatach cytrusów, jabłek, moreli z delikatnymi nutami kwiatów i owoców egzotycznych.
Wine with aromas of citrus fruits, apples and apricot - with delicate notes of flowers and exotic fruits.
18

HEIDERER MAYER RIESLING AUSTRIA (2017) 0,125 L
Wino o jasnej, złotej barwie, delikatnym bukiecie brzoskwini. Owocowy i bogaty finisz.
Wine with a bright golden colour and a delicate peach bouquet. Fruity and rich finish.
24

RED WINE
LAURENT MIQUEL CABERNET SAUVIGNON SYRAH FRANCE (2017) 0,125 L
Wino z przewagą Syrah o zapachu dojrzałych czerwonych owoców oraz ziół.
Gładkie i intensywnie owocowe z nutami tymianku na palecie.
Wine with a predominance of Syrah, and with the scent of ripe red fruits and herbs.
Smooth and intensely fruity
18

Wszystkie ceny są w PLN, zawierają podatek VAT.
Do rachunku doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 10%
Informacje o składnikach i dodatkach, a także alergeny produktów znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. value-added tax.
There is a discretionary 10% service charge added to your bill.
You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.

WINO KIELISZKOWE . WINE BY THE GLASS
PASCUAL TOSO MALBEC ARGENTINA (2017) 0,125 L
Aromaty śliwek i pigwy elegancko przeplatają się z aromatami dębiny.
Lekko korzenne i gęste. Pełne czarnych owoców z nutą lukrecji na palecie.
Długi i bogaty finisz z akcentem dymu i wanilii.
Aromas of plums and quince mix gently with hints of oak. Slightly
spicy and thick. Full of black fruits with a hint of liquorice on
the palette. Long and rich finish with smoke and vanilla.
30

WINO MUSUJĄCE . SPARKLING WINE
VAL D’OCA PROSECCO BRUT TREVISO D.O.C. 0,1 L
Świetne wino musujące z eleganckim kwiatowym bukietem i perlistymi bąbelkami.
Doskonały balans pomiędzy kwasowością a łagodnością.
Great sparkling wine with an elegant floral bouquet and pearly bubbles.
A perfect balance between acidity and gentleness.
18

Wszystkie ceny są w PLN, zawierają podatek VAT.
Do rachunku doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 10%
Informacje o składnikach i dodatkach, a także alergeny produktów znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. value-added tax.
There is a discretionary 10% service charge added to your bill.
You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.

CRAFT COCKTAILS
28

SPICY MEZCAL
Mezcal, syrop z agawy, chilli, kolendra, sok z limonki
Mezcal, agave syrup, chilli, coriander, lime juice

VODKA/GIN CUCUMBER MARTINI
Ostoya/Beefeater, ogórek zielony, mięta, sok z limonki
Ostoya/Beefeater, cucumber, mint, lime juice

BISON GRASS SOUR
Żubrówka. sok jabłkowy, sok z cytryny, białko
Żubrówka vodka, apple juice, lemon juice, egg white

GREENHOUSE
Drambuie, Becherovka, etiuda wiśniowa, liść laurowy, gałka muszkatułowa
Drambuie, Becherovka, cherry liqueur, bay leaf, nutmeg

ARKARA
Ostoya, Martini Bitter, sok marchwiowy, chilli, syrop z agawy, sok z cytryny
Ostoya vodka, Martini Bitter, carrot juice, chilli, agave syrup, lemon juice

RHUBARB SOUR
Beefeater, domowy syrop z rabarbaru, syrop waniliowy, sok z cytryny, białko
Beefeater gin, homemade rhubarb shrub, vanilla syrup, lemon juice, egg white
Wszystkie ceny są w PLN, zawierają podatek VAT.
Do rachunku doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 10%
Informacje o składnikach i dodatkach, a także alergeny produktów znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. value-added tax.
There is a discretionary 10% service charge added to your bill.
You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.

CLASSIC COCKTAILS
34

OLD FASHIONED
Bulleit burbon, domowy syrop old fashioned, angostura bitter
Bulleit bourbon whisky, homemade old fashioned syrup, angostura bitter

NEGRONI
Beefeater Gin, Campari, Martini Rosso
Beefeater gin, Campari, Martini Rosso

ESPRESSO MARTINI
Ostoya, Kahlua, espresso
Ostoya vodka, Kahlua, espresso

CLASSIC MARGARITA
Olmeca Silver, Cointreau, sok z limonki
Olmeca Silver tequila, Cointreau, lime juice

VIEUX CARRÉ
Maker’s Mark, Hennessy VS, D.O.M Benedictine, Martini Rosso,
Maker’s Mark whisky, Hennessy VS, D.O.M. Benedictine, Martini Rosso

MOJITO
Havana 3yo, mięta, limonka, brązowy cukier
Havana 3yo rum, fresh mint, lime, brown sugar

Wszystkie ceny są w PLN, zawierają podatek VAT.
Do rachunku doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 10%
Informacje o składnikach i dodatkach, a także alergeny produktów znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. value-added tax.
There is a discretionary 10% service charge added to your bill.
You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.

NON-ALCOHOLIC COCKTAILS
20

VIRGIN MOJITO
Świeża limonka, mięta, brązowy cukier, soda
Fresh lime juice, mint, brown sugar, soda water

VIRGIN MARY
Sok pomidory, domowy pikantny mix, przyprawy
Tomato juice, homemade spice mix, herbs

GREEN SPRITZ
Mięta, zielony ogórek, czarny bez, sok z cytryny, soda
Mint, green cucumber, elderflower syrup, lemon juice, soda

JUST SOUR
Herbata hibiskus, sok z cytryny, domowy syrop z wanilii, białko
Hibiscus tea, lemon juice, homemade vanilla syrup, egg white

PASSION-FREE
Marakuja, sok pomarańczowy, grenadine, sprite
Passion fruit puree, orange juice, grenadine syrup, Sprite

Wszystkie ceny są w PLN, zawierają podatek VAT.
Do rachunku doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 10%
Informacje o składnikach i dodatkach, a także alergeny produktów znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. value-added tax.
There is a discretionary 10% service charge added to your bill.
You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.

FOOD

TALERZ POLSKICH WĘDLIN Z KISZONKAMI *
Plate of Polish cold cuts with pickles
35
TALERZ POLSKICH SERÓW Z ŻURAWINĄ *
Plate of Polish cheeses with cranberries
35
ŻUREK Z JAJKIEM I BOROWIKAMI *
Sour soup with egg and boletus, served in a bread bowl
30

SAŁATA CEZAR Z KURCZAKIEM I GRZANKAMI CZOSNKOWYMI
Caesar salad with chicken and garlic croutons
48

*available also after midnight / dostępne po północy

Wszystkie ceny są w PLN, zawierają podatek VAT.
Do rachunku doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 10%
Informacje o składnikach i dodatkach, a także alergeny produktów znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. value-added tax.
There is a discretionary 10% service charge added to your bill.
You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.

KLASYCZNY/PODWÓJNY HAMBURGER, FRYTKI ZE SŁODKICH ZIEMNIAKÓW
Single / double hamburger, sweet potato fries
50 / 60
(jajko sadzone, bekon, Papryka jalapeno, ser , awokado, ogórek kiszony)
(egg, bacon, jalapeno pepper, cheese, avocado, pickles)
2

PAŁECZKI SEROWO-SZYNKOWE SOS SRIRACHA MAJONEZ *
Ham & cheese fingers, sriracha & mayonnaise sauce
35

STRUDEL JABŁKOWY , KISZONE TRUSKAWKI, LODAMI WANILIOWYMI
Apple strudel, pickled strawberries, vanilla ice cream
28

Wszystkie ceny są w PLN, zawierają podatek VAT.
Do rachunku doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 10%
Informacje o składnikach i dodatkach, a także alergeny produktów znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. value-added tax.
There is a discretionary 10% service charge added to your bill.
You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.

ALERGENY

.

ALLERGENS

A. Gluten / gluten • B. Skorupiaki / crustaceans • C. Jaja / eggs •
D. Ryby / fish • E. Orzeszki ziemne / peanuts • F. Soja / soybeans • G. Nabiał / milk •
H. Orzechy / nuts • I. Seler / celery • J. Godczyca / mustard • K. Sezam / sesame •
L. Dwutlenek siarczanu / sulphur dioxide and sulphites • M. Łupin / lupin •
N. Mięczaki / molluscs

