
Łosoś gravlax z kiełkami groszku cukrowego na grzance 
i winegret limonkowym

Gravlax salmon with sugar snap pea sprouts on toast with lime 
vinaigrette

Carpaccio wołowe na oliwie truflowej z rucollą  
i płatkami grana padano

Beef carpaccio with arugula served on truffle oil  
and grana padano flakes

tatar z łososia na puszystym guacamole z sezamem  
i grzanką papirusową

Salmon tartare served with fluffy guacamole with sesame seeds 
and papyrus toast

PrzyStaWKi ziMne / COld aPPetizerS

39 zł

34 zł

34 zł

Serwis w wysokości 10 % może być doliczony od 6 osób dorosłych 

10 % service charge can be added to Your bill for tables of 6 or more adults



Pierogi ruskie z okrasą z cebuli

Ruthenian dumplings (pierogies) with onion relish

Krewetki marynowane na ostro w kolendrze, przyprószone 
czarnym sezamem, podane w sosie winno maślanym

Shrimps: marinated, spicy shrimps with coriander and black 
sesame seeds, served with vine butter sauce

Wątróbki drobiowe marynowane w herbacie wiśniowej  
i wiśniówce podane z grillowaną chałką

Chicken livers marinated in cherry tea served with grilled challah

PrzyStaWKi CiePŁe / WarM aPPetizerS

24 zł

27 zł

37 zł

Serwis w wysokości 10 % może być doliczony od 6 osób dorosłych 

10 % service charge can be added to Your bill for tables of 6 or more adults



zupa serowo-porowa z pestkami dyni
Leek and cheese soup with pumpkin seeds

tajska na mleku kokosowym z kurczakiem i kolendrą

Thai chicken and coconut soup with coriander

Flaczki wołowe

Beef tripe

zuPy / SOuPS

14 zł

14 zł

14 zł

Serwis w wysokości 10 % może być doliczony od 6 osób dorosłych 

10 % service charge can be added to Your bill for tables of 6 or more adults



Koszyk sałat z grillowanym oscypkiem i liśćmi botwiny, 
mixem warzyw sezonowych i sosem jeżynowym

Salad basket with beetroot leaves, grilled sheep cheese,  
mix of seasonal vegetables and blackberry sauce

Grecka feta w grillowanym boczku na chrupiących 
sałatach z oliwkami, otulone grillowaną cukinią

Greek feta cheese in grilled bacon served on crispy lettuce  
with olives, wrapped with grilled zucchini

Pierś kaczki sous vide marynowana w trawie żubrowej z 
pieczonym jabłkiem i croissantem żurawinowo orzechowym 

Bison grass marinated sous vide duck breast with baked apple 
and cranberry walnut croissant

SaŁatKi / SaladS

24 zł

27 zł

28 zł

Serwis w wysokości 10 % może być doliczony od 6 osób dorosłych 

10 % service charge can be added to Your bill for tables of 6 or more adults



Czarne tagliatelle z krewetkami, mulami  i kalmarami 
w sosie pomidorowym, doprawione papryczką chili i natką 
pietruszki

Black tagliatelle with shrimp, mussels and calamari in tomato 
sauce, seasoned with chili pepper and parsley

Canelloni z ricottą i szpinakiem zapiekane pod sosem 
beszamelowym

Ricotta and spinach cannelloni with béchamel sauce

Gnocchi szpinakowe w sosie blue cheese i orzechami 
nerkowca

Spinach gnocchi in blue cheese sauce with cashew nuts

PaSty / PaStaS

36 zł

32 zł

32 zł32 zł

Serwis w wysokości 10 % może być doliczony od 6 osób dorosłych 

10 % service charge can be added to Your bill for tables of 6 or more adults



Sandacz w pietruszkowej panierce w towarzystwie puree 
z pieczonego batata i snopkiem z fasolki szparagowej

Parsley breaded zander accompanied by a mashed baked sweet 
potato and a green bean bundle

Miecznik na soji edamame podany z sałatką wakame 
i sosem pomarańczowo-bazyliowym

Swordfish served on edamame soy, with wakame salad and basil-
orange sauce 

Polędwica z tuńczyka na sosie jagodowym z amaretto,  
w towarzystwie duszonych portobello i czarnej soczewicy belugi

Sirloin with tuna sauce with blueberry amaretto , accompanied by 
stewed black lentils and portobello belugi

Pałki z kurczaka marynowane w mleku kokosowym 
podane z mixem ryżu i concase ananasowym

Chicken drumsticks marinated in coconut milk served with mix of 
rice and pineapple concase

Żeberko grillowane z gratin ziemniaczanym i zasmażaną kapustą

Grilled ribs with potato gratin and sauteed with cumin

Połówka kaczki na puree ziemniaczano – tymiankowym, 
zasmażanymi buraczkami z sosem wiśniowo żurawinowym

Half duck on mashed potatoes - thyme , fried beetroot salad with 
cherry and cranberry sauce

dania CiePŁe / WarM diSHeS

46 zł

44 zł

53 zł

33 zł

45 zł

54 zł



SteaK’i / SteaKS

79 zł

79 zł

69 zł

69 zł

89 zł

Serwis w wysokości 10 % może być doliczony od 6 osób dorosłych 

10 % service charge can be added to Your bill for tables of 6 or more adults

Drodzy Państwo czas oczekiwania na steka uzależniony jest od stopnia 
wysmażenia*

t-Bone steak. * Steak z rostbefu z kością i polędwicą  
z belgijskimi frytkami i sosami

T-Bone steak * with Belgian fries and sauces

rib steak. * Steak z antrykota z kością, pieczonym 
ziemniakiem i sosami

Bone-in rib-eye steak * with baked potato and sauces

tournedo steak. * Steak z polędwicy wołowej, z belgijskimi 
frytkami i sosami

Tournedo steak * (beef tenderloin steak) with Belgian fries and 
sauces

angus black steak uSa. * Steak z łopatki wołowej,  
z pieczonym ziemniakiem i sosami

Black angus steak * (blade steak) with baked potato and sauces

top Sirloin steak z rostbefu bez kości * z frytkami 
belgijskimi i sosami

Top Sirloin steak with roast beef without bones from Belgian fries 
and sauces



Pomarańczowe Creme Brulee     

Orange Creme Brulee

tiramisu

Tiramisu

Suflet czekoladowy z lodami waniliowymi i Baileys’em

Chocolate souffle with vanilla ice cream and Baileys

lody waniliowe z oliwą dyniową i prażonymi pestkami 
słonecznika

Vanilla ice cream with pumpkin seed oil and roasted sunflower 
seeds

deSery / deSSertS

18 zł

21 zł

25 zł

19 zł

Serwis w wysokości 10 % może być doliczony od 6 osób dorosłych 

10 % service charge can be added to Your bill for tables of 6 or more adults



rosół drobiowy z domowym makaronem, marchewką  
i natką pietruszki

Chicken soup with homemade noodles, carrots and parsley

Sznycelki drobiowe z ryżem na maśle i marchewką  
z groszkiem

Chicken schnitzels with butter rice, carrots and peas

Paluszki rybne z makaronem strozzapreti i surówką  
z kapusty kiszonej

Fish fingers with strozzapreti pasta and sauerkraut salad

naleśniki z kremem czekoladowym i owocami

Pancakes with chocolate cream and fruits

Menu dzieCięCe / Kid’S Menu

14 zł

19 zł

19 zł

19 zł

Serwis w wysokości 10 % może być doliczony od 6 osób dorosłych 

10 % service charge can be added to Your bill for tables of 6 or more adults



tatar z polędwicy wołowej z domowymi marynatami, 
białkiem siekanym, kaparami i surowym żółtkiem

Beef tenderloin tartare steak, with homemade marinade,  
chopped white capers and raw yolk

zapiekany ser kozi z figą na liściach szpinaku baby  
z sosem malinowym i granatem

Baked goat cheese with figs served on baby spinach leaves  
with raspberry sauce and pomegranate

tradycyjny polski schabowy, z puree ziemniaczanym  
i kapustą zasmażaną

Traditional Polish chop served with potato puree and fried cabbage

dorada faszerowana masłem chilli z liśćmi kafiru, 
podawane z tagliatelle warzywnym 

Gilt-head bream stuffed with chilli butter with kaffir lime leaves 
served with vegetable tagliatelle

znane i luBiane / FaMOuS and lOVe

37 zł

48 zł

38 zł

33 zł

Serwis w wysokości 10 % może być doliczony od 6 osób dorosłych 

10 % service charge can be added to Your bill for tables of 6 or more adults



CocaCola, CocaCola Zero, Fanta, Sprite, Kinley 0,2 l

Soki 0,25 l do wyboru: jabłkowy, pomarańczowy, 
porzeczkowy, pomidorowy, grejpfrutowy, multiwitamina, 

Selection of juices:  apple, orange, blackcurrant, tomato, grapefruit

Woda gazowana lub niegazowana 0,33 l

Sparkling or still water 0,33 l

S. Pellegrino woda gazowana 0,75 l

S. Pellegrino natural gas water 0,75 l

nestea brzoskwiniowa, cytrynowa 0,2 l

Nestea peach, lemon 0,2 l

Burn  0,2 l

Sok ze świeżo wyciskanych owoców - pomarańczowy                     
lub grejpfrutowy 0,3 l / 0,5 l

Fresh squeezed juice – orange or grapefruit 0,3 l / 0,5 l

lemoniada domowa 0,3 l / 1 l

Homemade lemonade 0,3 l / 1 l

naPOje ziMne / COld drinKS

 6 zł

10 zł

 7 zł

  5 zł

21 zł

10 zł

14 zł

24 zł

24 zł

  6 zł

Serwis w wysokości 10 % może być doliczony od 6 osób dorosłych 

10 % service charge can be added to Your bill for tables of 6 or more adults



Kawa Czarna 
Black Coffee

Kawa Biała 
Black Coffee with a dash of milk

espresso

 
Podwójne espresso 
Double Espresso

Cappuccino

Cafe latte

espresso Macchiato

ice Café
Iced Coffee

Kawa americano
 
Herbaty czarne i smakowe   
Selection of Tea black and flavoured  

Mrożona herbata domowa (cytrynowa lub brzoskwiniowa)  
Homemade Iced Tea (peach or lemon) 0,3 l 
 
Gorąca czekolada  
hot chocolate

naPOje CiePŁe / HOt drinKS

  7 zł

  11 zł

12 zł

  9 zł

10 zł

10 zł

14 zł

10 zł

10 zł

14 zł

  8 zł

  9 zł



Żywiec Beczka 
Draft Beer 0,5 l            

Żywiec Beczka 
Draft Beer 0,3 l                 

Why duck Beczka 
Draft Beer 0,5 l             

Why duck Beczka 
Draft Beer 0,3 l                        

Corona  extra Butelka 
Bottle 0,33 l       

Paulaner Butelka 
Bottle 0,4 l                  

desperados Butelka 
Bottle 0,4 l                 

Pszeniczniak Butelka 
Bottle 0,5 l                  

Koźlak Butelka 
Bottle 0,5 l                  

złote lwy Butelka 
Bottle 0,5 l             

Bavaria malt Butelka 
Bottle 0,33 l            

Bavaria pszeniczna  
Butelka, Bottle 0,33 l 

   

Cygaro la Flor 
Dominikana Reserva  
no 100 Tubos            

Cygaro Montecristo 
Edmundo Cuba Tubos 

Cygaro Cohiba Siglo II 
Cuba Tubos   

Cygaro Oliva „0” Toro 
Nicaragua Tubos

Cygaretki Romeo 
Julieta Cuba 10 szt / 1 szt

Cygaretki daybreak 
Vanilla Holland 10 szt / 1 szt

PiWa / Beer

PiWa BezalKOHOlOWe 0%

nOn alCOHOliC Beer 0%

CyGara & CyGaretKi

CiGaretteS and CiGarS

12 zł

10 zł  9 zł

  10 zł14 zł

12 zł

40 zł

13 zł

90 zł

14 zł

90 zł

12 zł

40 zł

12 zł

45 zł
  5 zł

12 zł

10 zł

12 zł

O aktualnie dostępne papierosy zapytaj kelnera.  
Ask your waiter  for cigarette brands available.*

Serwis w wysokości 10 % może być doliczony od 6 osób dorosłych 

10 % service charge can be added to Your bill for tables of 6 or more adults



Finlandia czysta

Finlandia 101

Żołądkowa de lux

luksusowa

Wyborowa

Żubrówka

absolut

Soplica staropolska 

Chopin

Belvedere

Finlandia platinium

Bacardi

Bacardi 8 years

Havana Club Anejo 
Blanco            

Havana Club anejo 
 7 anos                        

Captain Morgan dark

Beefeater

Gordon’s

Bombay Sapphire

Finlandia spices

Finlandia lime

Finlandia grapefruit

Finlandia mango

Finlandia cranberry

Finlandia blackberry

Finlandia redberry

Gorzka Żołądkowa 
tradycyjna /miętowa

absolut citron

absinthe

Slivovitz

alKOHOle / alCOHOlS

WÓdKi CzySte (40ml)

ruM (40ml) Gin (40ml)

WÓdKi KOlOrOWe (40ml)

12 zł

16 zł 12 zł

12 zł

18 zł

14 zł

22 zł 12 zł

18 zł

12 zł

12 zł
20 zł

  8 zł 12 zł

22 zł

  9 zł 12 zł

12 zł18 zł

10 zł 12 zł

14 zł

10 zł 12 zł

12 zł

16 zł

12 zł

16 zł

  8 zł

18 zł



jameson                                                          

Bushmills                                             

Bushmills Black 

Hennessy V.S. 

Martell V.S.O.P.                                    

Hennessy Fine de 
Cognac

Hennessy X.O.  

el jimador Blanco

el jimador reposado

Herradura Plata

Herradura reposado

Herradura aneyo

Macallan aMBer

Macallan Siena

Macallan ruBy

Glenlivet 12yo                           

Glenmorangie                           

ardberg 10yo                                       

Caol ila

Glenfiddich 12yo                          

alKOHOle / alCOHOlS

iriSH WHiSKey (40ml)

SCOtCH WHiSKy (40ml)

BOurBOn and tenneSSe 

WHiSKey

Brandy & COGnaC (40ml)

teQuila (40 ml)

SinGle Malt (40ml)

17 zł

25 zł

15 zł

38 zł

18 zł 41 zł

22 zł 60 zł

22 zł

24 zł

24 zł

29 zł

17 zł

29 zł

31 zł

33 zł

35 zł

59 zł

35 zł

Famous Grouse

Passport                                   

Ballantine’s                                

johnnie Walker Black                   

Chivas 12yo                               

Chivas 18yo

jack daniel’s 

jack daniel’s Honey

jack daniel’s 
Gentelman Jack      

jack daniel’s Single 
Barrel

Woodford reserve                    

15 zł

17 zł

12 zł

19 zł

13 zł

22 zł

23 zł

28 zł

28 zł

29 zł

37 zł

22 zł



Karta Win / Wine liSt

Serwis w wysokości 10 % może być doliczony od 6 osób dorosłych 

10 % service charge can be added to Your bill for tables of 6 or more adults

Solar Viejo Blanco  d.O.C   rioja 
Hiszpania, Szczep: Chardonnay, Verejo 

Bardzo aromatyczne i łagodne wino , o aromatach 
białych kwiatów i jabłek. Barwa słomkowa z zielonymi 
przebłyskami. Bardzo dobrze smakuje z makaronami , 
pizzą czy gulaszem.

e Solo  Montepulciano d’abruzzo d.O.C. 
Włochy Szczep: Montepulciano 

Wino skomponowane w całości z odmian winogron 
montepulciano, pochodzących z winnic Abruzzo, 
położonych na stokach schodzących ku Adriatykowi. W 
produkcji tego trunku zastosowano tradycyjną metodę 
winifikacji. Odznacza się przyjemnym winnym i wyraźnie 
owocowym zapachem z nutą dymu oraz smoły. 

WinO dOMOWe / HOuSe Wine

15 zł
60 zł

15 zł
60 zł



85 zł

150 zł

90 zł

90 zł

23 zł
115 zł

Karta Win / Wine liSt

Serwis w wysokości 10 % może być doliczony od 6 osób dorosłych 

10 % service charge can be added to Your bill for tables of 6 or more adults

125 zł

92 zł

250 zł

Septima                                             
Argentyna, Malbec

Pazo de Seoane rosal 
Hiszpania, Albarino

Chateau de Macard   a.C.  Bordeaux Superieur
Francja, AC Bordeaux 
Szczepy: cabernet sauvignon, merlot i cabernet franc

Primitivo” Passitivo” i.G.t. Puglia
Włochy, Pugia 
Szczepy: Prmitivo

„le Coteaux”
Francja , A.C. Cotes Du Rhone Villages
Szczepy: Grenache Noir ,  Syrah

Valdubon Crianza
Hiszpania
Wyraziste wizno z pojedynczej winnicy Valdubon.

Vina alberdi reserva                                   
Hiszpania, Rioja

„Quarto Vecchio”  amarone della Valpolicella   
Classico d.O.C.G.
Włochy,  
Szczep: corvina, rondinella

Wina CzerWOne / red WineS



Karta Win / Wine liSt

Serwis w wysokości 10 % może być doliczony od 6 osób dorosłych 

10 % service charge can be added to Your bill for tables of 6 or more adults

70 zł

17 zł
73 zł

89 zł

110 zł

24 zł
120 zł

18 zł
85 zł

129 zł

200 zł

e Solo  Pinot Grigio   
Włochy, I.G.T. Veneto, Szczep Pinot Grigio
 
Gruner Veltliner Halbtrocken 
D.Q. Pfalz   Weinparadies Freinsheim 
Szczepy: Gruner Veltliner 

deakin estate Chardonnay                               
Australia, Murray Darling

Moko Black Sauvignon Blanc                           
Nowa Zelandia, Marlborough

jasmin                
Wlochy, Zibibbo

Charles Spar „tradition”                  
Alzacja Francja, Riesling           

„river droite” a.O.C. Chablis  domaine testut
Francja, Szczep: Chardonnay                                                  

„Monte de tonnerre”  a.O.C. Chablis Premier Cru 
Classe  domaine testut
Francja Szczep: Chardonnay

Wina BiaŁe / WHite WineS



CHaMPaGne & WinO MuSujĄCe

Serwis w wysokości 10 % może być doliczony od 6 osób dorosłych 

10 % service charge can be added to Your bill for tables of 6 or more adults

80 zł

90 zł

290 zł

290 zł

890 zł

110 zł

Prosecco Voveti                                          
D.O.C. Prosecco

Segura Viudas Gran Cuvee  
CAVA

zardetto                 
Włochy, Prosecco Treviso Extra Dry

Veuve Clicquot Ponsardin Brut                        
A.C. Champagne

Moet & Chandon imperial Brut                       
A.C. Champagne

Perrier – joulet Belle epoque Brut                   

KOKtajle BezalKOHOlOWe 
/nOn alCOHOliC COCKtailS

18 zł

18 zł

18 zł

18 zł

leśny Gaj  
(mix owoców leśnych, banan, gałka lodów waniliowych, mleko)

Cziki Bomba  
(banan, mango, sok pomarańczowy)

truskawkowa Fantazja  
(truskawki, mango, mięta, miód, sok grejfrutowy)

Sekret tropików  
(papaja, banan, ananas, sok z cytryny)



KOKtajle / COCKtailS

Serwis w wysokości 10 % może być doliczony od 6 osób dorosłych 

10 % service charge can be added to Your bill for tables of 6 or more adults

18 zł

18 zł

18 zł

18 zł

20 zł

20 zł

20 zł

23 zł

23 zł

25 zł

SPritz aPerOl  
(Aperol, Prosecco, woda gazowana)

daiQuiri ClaSSiC  
(rum, likier pomarańczowy, sok z cytryny, syrop cukrowy) 

tOM COllinS  
(gin, sok z cytryny, syrop cukrowy, woda gazowana)  

CuBa liBre  
(rum, Coca Cola, cząstki limonki)

COSMOPOlitan   
(Absolut Citron, Cointreau, sok żurawinowy, cząstki limonki)  

MOjitO   
(rum, cząstki limonki, cukier trzcinowy, liście mięty)

BlOOdy Mary  
(wódka, sok pomidorowy, Tabasco, Worcesterchire, chrzan, sok z cytryny, pieprz)

MarGarita StraWBerry  
(Tequila, Cointreau, sok z limonki , truskawki)

SeX On tHe BeaCH  
(wódka, Archer’s Peach Schnapps, sok pomarańczowy, sok żurawinowy)   

lOnG iSland iCe tea 
(wódka, rum, gin, tequila, likier pomarańczowy, sok z cytryny, Coca Cola) 


