
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Szef kuchni poleca : 
Chefkoch empfiehlt: 
Chef recommends: 

 
 
 
 
 

Krem z dyni Hokkaido  280g 16,00 zł 

Podany z serem pleśniowym Camen Blue 

Hokkaido Kürbiscreme 
serviert mit Camen Blauschimmelkäse 

         Hokkaido pumpkin cream soupe 
served with Camen Blue cheese 

 
 
 
 
 

Risotto z dorszem bałtyckim   350g                                                                                                                                                   34,00 zł 

         na bazie białego wina z kawałkami dorsza, grzybami leśnymi, masłem  
         i natką pietruszki 
         Risotto mit Dorsch 
         basierend auf Weißwein mit Dorschstücken, Waldpilzen, Butter 
         und Petersilie 
         Baltic cod risotto 
         based on white wine with pieces of cod, forest mushrooms, butter 
         and parsley 
 

 

Sałatka z kaszą kuskus 300g 28,00 zł 

z serem Feta, sałatą rzymską, winogronem, czerwoną cebulą, orzechami laskowymi z sosem  
na baize octu winnego podawana na ciepło z pieczywem 

         Couscous-Salat 
mit Schafskäse, Römersalat, Trauben, roten Zwiebeln, Haselnüssen und Soße 
für baize weinessig, warm mit brot serviert 

         Salad with couscous 
with Feta cheese, romaine lettuce, grape, red onion, hazelnuts and sauce 
baized on  wine vinegar, served warm with bread 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Przystawki Vorspeisen Appetizer 

 
 

Panierowany Camembert 150g 18,00 zł 

podany na sałacie z dżemem żurawinowym 

Panierter Camembert auf Salat mit Preiselbeeren 
Breaded camembert on salat with cranberry sauce 
 

 

Tatar z wołowiny 200g 32,00 zł 

wraz z cebulką, ogórkiem konserwowym i grzybami Shimeji 

podawany z żółtkiem, pieczywem i masłem 

Tatar aus Rinderlende mit zwiebeln, salzgurken ,Shimeji-Pilze und Eidotter. Brot, Butter  

Beef tartare with onions, pickled cucumber, Shimeji mushrooms and egg yolk, bread, butter 

 

Bruschetta z wędzonym łososiem i twarożkiem 3szt. 16,00 zł 

Bruschetta mit geraucherter Lachs und Quark 

Bruschetta with smoked salmon und cottage cheese 

 

Scampi „Black Tiger” 8szt. 37,00 zł 

krewetki tygrysie smażone na maśle z czosnkiem, winem i ziołami 

podane na sałacie z sosami 

in Knoblauchbutter gebratene Tiger-Garnelen mit Wein und Kräutern. Serviert auf salate, mit sauce 

Pan-fryed king prawns with in butter with garlic, wine and herbs, served on salat and sauces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykaz alergenów znajduje się u obsługi restauracji. 

Eine Liste der Allergene ist im Restaurant 

erhältlic. 

 A list of allergens is available at the 

restaurant. 



Zupy Suppen Soups 
 

 
Rosół z makaronem własnej produkcji 280ml 13,00 zł 

Huhnersuppe mit hausgemachen nudeln 

Chickensoup with handmade noodles 

Segetyńska/ Szegedinger Fischsuppe/ Szeged fishsoup 280ml 18,00 zł 

Węgierska pikantna zupa rybna z warzywami i dodatkiem owoców morza 

Ungarische würzige Fischsuppe mit Gemüse und Meeresfrüchten  

Hungarian spicy fish soup with vegetables and seafood 

 

Gulaszowa/ Gulaschsuppe/ Goulash Soup 280ml 18,00 zł 

zupa gotowana na wołowinie i wieprzowinie z dodatkiem warzyw, podana z pieczywem 

Suppe gekocht auf Rindfleisch und Schweinefleisch mit Gemüse, serviert mit Brot  

Soup cooked on beef and pork with vegetables, served with bread 

Krem z pomidorów z kleksem kwaśnej śmietany 280 ml 13,00 zł 

Tomatencremesuppe serviert mit Sauerrahm 

Cream tomatoes soup served with sour cream 

 
 
 
 

Zestawy dla dzieci Kinderteller Children's menu 
 

 
Nugetsy z kurczaka 300g 21,00 zł 

podawane ze startą marchewką na słodko i frytkami + zabawka 

Nuggets mit geriebene Karotten und Pommes + Spielzeug 

 Nuggets served with a grated carrot and French fries + toy 
 

Panierowane fileciki z ryby 300g 21,00 zł 

serwowane ze startą marchewką i frytkami + zabawka 

Kleine Paniert fishfilet serviert mit geriebene Karotten und Pommes + Spielzeug 

Breaded fillets of fish served with a grated carrot and French fries + toy 

Penne z sosem pomidorowym + zabawka 150g 17,00 zł 
Penne mit Tomatensauce + Spielzeug 

Penne with tomato sauce + toy 



 
 
 
 
 
 
 
 

  Ryby Fisch  

 
Sandacz filet z czerwoną salsą ze słodkim chili  500g 47,00 zł 

serwowany z bukietem świeżych warzyw i domowymi ćwiartkami ziemniaków 

Zander mit roter Salsa und süßem Chili serviert mit gemischtem Salat und hausgemachten Kartoffeln 

Zander with red sweet chili salsa, mixed salad and home-made quarters of potatoes 

Grillowany filet z łososia na szpinaku 500g 47,00 zł 

serwowany z bukietem świeżych warzyw i szyszkami ziemniaczanymi 

Gegrilltes Lachsfilet auf Spinat serviert mit gemischtem Salat und Kartoffelnkroketten 

Grilled salmon on spinach , served with a mixed salad and potato croquettes 
 

Filet z dorsza saute  450g 37,00 zł 

podawany z bukietem świeżych warzyw i frytkami oraz białym sosem 

Kabeljaufilet serviert mit gemischtem Salat, Pommes Frites und weißer Sauce 

Cod saute, served with a mixed salad and french fries and white sauce 
 

Fisch Trio  450g 46,00 zł 

trio ryb: łosoś, dorsz, sandacz 

serwowane ze świeżymi warzywami i talarkami z ziemniaków 

Lachs, Kabeljau, Zander serviert mit gemischtem Salat und Kartoffelscheiben 

Salmon, cod and zander, served with a mixed salad and potato slices 

 
  Dania z drobiu Geflügel Poultry 

 
Grillowana pierś z kurczaka 480g 29,00 zł 

podawana ze świeżymi warzywami i frytkami 

Gegrilltes Hähnchenbrustfilet mit gemischtem Salat und Pommes 

Grilled chicken breast served with a mixed salad and french fries 

 

Wątróbka z cebulką  500g 26,00 zł 

jabłkiem, ogórkiem kiszonym i ziemniakami z wody 

Hähnchenleber mit Zwiebeln, Apfel, Salzgurke und Salzkartoffeln 

Chicken liver with fried onions and apple, served with a kosher dill pickle and boiled potatoes



 
 
 
 

Dania z wieprzowiny Schweinefleisch Pork 
 

 
Schabowy Tradycyjny 500g 29,00 zł 

podany z kapustą zasmażaną i ziemniakami z wody 

Traditionelles Schweinekotelett mit Schmorkraut und Salzkartoffeln 

Pork chops traditional style served with fried cabbage and boiled potatoes 
 
 

Grillowana karkówka 450g 32,00 zł 

w pikantnej marynacie podawana z masłem czosnkowym, frytkami i świeżymi warzywami 

Gegrillter Schweinenacken in einer würzigen Marinade serviert mit Knoblauchbutter, 
Pommes Frites und frischem Gemüse 

Grilled pork neck 
in a spicy marinade served with garlic butter, French fries and fresh vegetables 

 

 

Medaliony wieprzowe 550g 44,00 zł 
polędwiczka wieprzowa w sosie z grzybów leśnych serwowana z bukietem świeżych 
warzyw i ziemniakami z wody 

Schweinelende in Pilzensauce mit gemischtem Salat und Salzkartoffeln 

Pork loin served with mushrooms sauce, mixed salad and boiled potatoes 

 

Szaszłyk wieprzowy 550g 41,00 zł 

w towarzystwie ćwiartkek ziemniaków z bukietem świeżych warzyw 

Schweineschaschlik mit hausgemachten Kartoffeln mit gemischtem Salat 

Pork’s Skewer with home-made quarters of potatoes and a mixed salad 

a 

Żeberka duszone w sosie własnym z miodem 700g 40,00 zł 

podawane z kopytkami i bukietem świeżych warzyw 

Geschmorte Rippchen eigenen Sauce mit Honig, serviert mit Schupfnudeln und 

gemischtem Salat 

The ribs braised in a sauce with honey, served with Potato dumplings and mixed salad 

 
 
 
 
 



 

 

Dania z wołowiny Rindfleisch Beef 
 

 
Stek Jack Daniels 500g 71,00 zł 

Stek z polędwicy wołowej z sosem na bazie whisky, 

serwowany z szyszkami ziemniaczanymi i bukietem świeżych warzyw 

Rinderfilet mit Whiskysauce, Kartoffelkroketten und gemischtem Salat 

Beef filet, served with whiskysauce, potato croquettes and a mixed salad 

 

Stek z Rostbefu z masłem ziołowo-czosnkowym 500g 49,00 zł 

z bukietem świeżych warzyw i pieczonymi talarkami 

Roastbeef vom Grill mit Kräuterbutter, Kartoffelscheiben und gemischtem Salat 

Grilled roastbeef, served with herb butter, potato slices and mixed salad  

 
 

Placek po Węgiersku 400g 36,00 zł 

ziemniaczany placek z wołowym gulaszem węgierskim i śmietaną 

Kartoffelfladen ungarische Art großer Kartoffelreibekuchen mit Rindergulasch und Sahne 

Potato pancake hungarian style, served with beef goulash and sourcream 

 

 

 

 

  Rodzinne półmiski dla 2 lub 4 osób 

Platten für 2 oder 4 personen / Platters for 2 or 4 persons 

 
Półmisek mięs pieczystych/ Fleischplatte/ Meatplatter 2200g 80,00 zł / 160,00 zł 

Rostbef, filet z kurczaka, polędwiczka wieprzowa, świeże warzywa, 

frytki, pieczone talarki, sos czosnkowy, keczup, majonez 

Roastbeef, Hähnchenbrustfilet, Schweinelende, gemischten Salat, Pommes, 

Kartoffelscheiben, Knoblauchsauce, Ketchup, Mayonnaise 

Roastbeef, chicken breast, pork loin, mixed salad, 

french fries, potato slices, garlic sauce, ketchup, 

mayonnaise 

Półmisek ryb morskich/ Fischplatte/ Fishplatter 1060g / 2220g 85,00zł / 170,00 zł 

Łosoś, dorsz, sandacz, świeże warzywa, frytki, 

pieczone ziemniaki, biały sos do ryby, keczup, majonez 

Lachs, Kabeljau, Zander, gemischtem Salat, Pommes, Kartoffelscheiben, 

WeiBe soBe zum Fish, Ketchup, Mayonnaise 

salmon, codfish, zander, mixed salad, pommes frites, potato 

slices, white sauce to fish , ketchup, mayonnaise



 
 
 

 

Makarony Nudeln Pasta 
 

 

 
 
 

Penne Al Pomodoro Fresco 500g 22,00 zł 

makaron penne ze świeżymi pomidorami, czosnkiem i ziołami 

Penne, frische Tomaten, Knoblauch und Kräuter 

Penne pasta  with fresh tomatoes, garlic and herbs 

 

Penne Spinaci Gorgonzola 520g 27,00 zł 

makaron penne z kurczakiem, szpinakiem w sosie śmietankowym z serem Gorgonzola 

Penne Nudeln mit Hähnchen, Spinat in Sahnesauce mit Gorgonzola 

         Penne pasta with chicken, spinach in a cream sauce with Gorgonzola cheese 

 

Tagliatelle Aglio e Olio 450g  32,00 zł 

 z krewetkami, czosnkiem, chilli, pietruszką i oliwą z oliwek 

Tagliatella Nudeln mit Shrimp, Knoblauch, Chili, Petersilie, Olivenöl, 

Tagliatella pasta with shrimps, garlic, chilli, parsley and olive oil 

 

Tagliatelle z polędwiczką wieprzową 490g 29,00 zł 

z grzybami, pesto pomidorowym i oliwą z oliwek 

tagliatella Nudeln mit Schweinelende, pilzen, Tomaten-Pesto und Olivenöl, 

tagliatella pasta with pork loin, mushrooms, tomato pesto and olive oil 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Sałatki Salads Salat 
 

 
 

Sałatka z grillowanym kurczakiem 510g 26,00 zł 

grillowany filet z kurczaka, mix sałat, owoce sezonowe, sos miodowo-jogurtowy 

Salat mit gegrilltem Hähnchenfilet, mix Salate, Fruchte, Jogurt-Honig Dressing 

Salad with grilled chicken breast, mix salat, season fruit, yoghurt-honey dressing 

 

Sałatka z chrupiącymi kawałkami kurczaka 460g 27,00 zł 

nuggetsy z kurczaka, mix sałat, pomidor, ogórek, papryka, sos czosnkowy i salsa 

Hahnchen nuggets, mix Salate, Tomate, Gurke, Paprika, Knoublachsauce, Salsasauce 

Chicken nuggets, mix salat, tomatoes, cucumber, bell pepper, garlic sauce, salsa sauce 

 

Sałatka z kozim serem, gruszką, szynką parmeńską 450g 31,00 zł 

i dressingiem z prażonych orzechów  

Salat mit Ziegenkäse, Birne, Parmaschinken und Dressing von gerösteten Nüssen 

Salad with goat cheese, pear, Parma ham and dressing of roasted nuts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

   Wyroby własne    
Hausgemachte spezialitäten / Homemade specialties 

 
Pierogi ruskie 7 szt. 21,00 zł 

“Russische” Teigtaschen gefüllt mit Kartoffeln und 

Quark Filled pasta with potatoes and quark cheese 

Pierogi z mięsem 6 szt.                                                                                                                                                                               22,00 zł 

Teigtaschen mit Fleisch, Minze und Zucchini  

Filled pasta with meat, mint and zucchini 

Kopytka z gulaszem wołowym 450g 23,00 zł 

Schupfnudeln mit Rindergulasch 

dumplings with beef goulash 

 
 

  Desery Desert 

 
Sernik 100g 12,00 zł 

Käsekuchen / cheese cake 
 

Szarlotka 100g 12,00 zł 

Apfelkuchen / Apple Pie 
 

Ciasto Dnia 100g 12,00 zł 

Tageskuchen / Cake of day 
 

Naleśniki z serem 2 szt. 17,00 zł 

Pfannkuchen mit Quark / Sweet pancakes with cottage chees 
 

Naleśniki z owocami 2 szt. 19,00 zł 

Pfannkuchen mit Früchten / Pancakes with fruit 



  Dodatki Beilagen Side dishes 

 
Frytki 180g 8,00 zł 

Pommes / French fries 
 

Szyszki   ziemniaczane180g 9,00 zł 

Kartoffelkroketten / potato croquettes 
 

Ziemniaki gotowane 200g 6,00 zł 

Salzkartoffeln / Boiled potatoes 
 

Ziemniaki pieczone 200g 6,00 zł 

Gebacknekartoffel / Panfried potatoes 

         Świeże warzywa 200g 7,00 zł 

Gemischten Salat / Mixed salad 
 

Warzywa gotowane 200g 8,00 zł 

Gekochtes Gemüse / Boiled Vegetables 
 

Warzywa pieczone 200g 9,00 zł 

Gebackenes Gemüse / Backed vegetables 
 

Szpinak 125g 8,00 zł 

Spinat / Spinach 
 

Ogórki kiszone 120g 6,00 zł 

Salzgurke/ Pickled cucumbers 
 

Pieczywo  3,00 zł 

Brot / Bread 
 

Masło 20g 2,00 zł 

Butter  
 

Ketchup 50g 2,00 zł 

Musztarda 50g 2,00 zł 
Senf / Mustard 

 

Majonez 50g 2,00 zł 

Mayonnaise 
 

Sos 50g 3,00 zł 

Sauce / Sauce 



  Herbaty Tee 
Tea 

 

Ceylon Gold 9,00 zł 
Czarna herbata zrobiona z pierwszego liścia pędu i końcowego pączka z rejonu Kandy na Sri Lance 

English Breakfast 9,00 zł 
Mieszanka czarnych herbat pochodzących z wysokich rejonów Sri Lanki i Indii. 

Earl Grey Blue 9,00 zł 
Czarne herbaty liściaste pochodzące ze Sri Lanki (97%), naturalny olejek bergamotki (3%). 

Black Chilli Chocolate 9,00 zł 
Czarna herbata (94%), czerwony pieprz, łuski kakaowca, chili (2%). 

Gunpowder Green 9,00 zł 
Wysokogatunkowa chińska zielona herbata Gunpowder (100%). 

Green Jasmine 9,00 zł 
Wysokogatunkowa chińska zielona herbata (97%), płatki jaśminu (3%). 

Peppermint Green 9,00 zł 
Zielona herbata (58%), liście mięty (40%), naturalny aromat mięty pieprzowej. 

Mexican Dream 9,00 zł 
Jabłko, hibiskus, skórka pomarańczy, cynamon organiczny, goździki, owoc dzikiej róży. 

Forest Fruits 9,00 zł 
Czarny bez, hibiskus, słodkie liście jeżyny, truskawki. 

Peach Lemon Star 9,00 zł 
Trawa cytrynowa (21%), suszone kawałki brzoskwini (1%), hibiskus, jabłko, 

marchewka, skórka pomarańczy, naturalny aromat cytrynowy. 

Yerba Mate Lemon 9,00 zł 
Yerba Mate (70%), trawa cytrynowa (18%), skórka 
pomarańczy, organiczny mirt cytrynowy, 

Rooibos Sunrise 9,00 zł 
Rooibos (88%), ananas, płatki słonecznika, truskawki, czarna porzeczka. 

 
 



 
 
 
 

 

  Kawa Kaffee Coffee 

 
Espresso 6,00zł 

Ristretto 6,00zł 

Espresso Macchiato 6,00zł 

Kawa czarna 6,00zł 
Kaffee Schwarz / Black Coffee 

 

Kawa z mlekiem 7,00zł 

Milchkaffee / White Coffee 
 

Cappuccino 8,00zł 

Capuccino Grande 12,00zł 

Cafe Latte 9,00zł 

Gorące kakao 8,00zł 
HeiSe Kakao / Hot Kakao 

 

Kawa mrożona 13,00zł 
Eiskaffee/ Ice Coffee 

 

Irish Café 18,00zł 

(kawa czarna,40ml whisky, bita śmietana) 

(schwarzkaffe, 40ml whisky, slagsahne / black coffee, 20ml whisky, whipped cream) 
 

Baileys Café 18,00zł 

(kawa latte, 40 ml likier Baileys) 

(caffe Latte, 40 ml Baileys likor) 

 
 

Posiadamy również  mleko bez laktozy 
Wir haben auch, milch ohne Lactose / We have Milk without lactose 



  Zimne napoje 

Kalte getranke / Cold drinks 

Woda gazowana Kropla Beskidu 0,33l 6,00 zł 

Sprudelwasser / Sparkling water 
 

Woda Niegazowana Kropla Beskidu 0,33l 6,00 zł 

Stillwasser / Still water 
 

Coca – Cola 0,25l 6,00 zł 

Coca – Cola Zero 0,25l 6,00 zł 

Fanta 0,25l 6,00 zł 

Sprite 0,25l 6,00 zł 

Tonic Kinley 0,25l 6,00 zł 
 

Burn 
0,25l 

Soki Cappy 100% Safte / Juice 
11,00 zł 

 

 

Pomarańczowy 0,25l 6,00 zł 

Orange 
 

Jabłkowy 0,25l 6,00 zł 

Apfel / Apple 
 

Grejfrutowy 0,25l 6,00 zł 

Grapefruit 
 

Czarna Porzeczka 0,25l 6,00 zł 

Johannisbeere / Blackcurrant 
 

Pomidorowy  0,25l 6,00 zł 

Tomaten / Tomato 
 

  Soki świeżo wyciskane 

Safte von frischen obst / Fresh juice 

 
Pomarańczowy 0,3l 15,00 zł 

Orange 
 

Grejfrutowy 0,3l 15,00 zł 

Grapefruit 
 

Jabłkowy 0,3l 15,00 zł 

Apfel / Apple 
 

Marchewkowy 0,3l 15,00 zł 

Karotten / Carrot 

 



  Piwa lane Bier vom fass / Beer on tap 

Żywiec Lager 0,3l / 0,5l 7,00zł / 10,00 zł 

„Zywiec” Lagerbier / „Zywiec” Lager beer 
 

Żywiec Białe pszeniczne 0,3l / 0,5l 8,00 zł / 11,00 zł 

„Zywiec Białe” Weizenbier / „zywiec białe” Wheat beer 
 

Żywiec Porter ciemne 0,3l / 0,5l 9,00 zł / 13,00 zł 

„Zywiec Porter” Dunkelbier / „Zywiec Porter” Dark beer 
 

Żywiec Indian Pale Ale 0,4l 11,00zł 

„Zywiec” Indisches helles Ale / „Zywiec” Indian Pale Ale 
 

  Piwa butelkowe Flasche / Bottle 

“KRAFTOWE” Piwo 0,5l 13,00zł 

Zapytaj co dziś serwujemy 

Kraftbier / Kraft beer 

fragen sie kelner / ask kelner 
 

Heineken Lager 0,33l 9,00zł 

„Heineken” Lagerbier / „Heineken” Lager beer 
 

EB Lager 0,5l 9,00zł 

„EB” Lagerbier / „EB” Lager beer 
 

Warka Lager  0,5l 9,00zł 

„Warka” Lagerbier / „Warka” Lager beer 
 

  Piwo smakowe 

Aromatisierte Biere/ Flavored beer 

Warka Radler Malina z Cytryną 0,5l 10,00zł 

„Warka Radler” Raspberry mit Zitrone / „Warka Radler” Raspberry with Lemon 
 

Desperados Piwo o smaku tequili 0,4l 12,00zł 

„Desperados” Tequila-Geschmack Bier / „Desperados” Tequila flavoured bier 

 
 

  Piwa bezalkoholowe 

Ohnealkoholbier / Beer without alkohol 

Żywiec Bezalkoholowy 0,33l 8,00zł 

„Zywiec” ohne alkohol / „Zywiec” whitout alkohol 
 

Żywiec biały Bezalkoholowy 0,5l          10,00zł 
 „Żywiec” Weißbier ohne alkohol /„Zywiec” white beer whitout alkohol 

 

Warka Radler 0% 0,5l 10,00zł 

„Warka Radler” mit 0% / „Warka Radler„ with 0% 
 

Syrop do piwa : malinowy / arbuz, marakuja 1,00zł / 3,00zł 
Syrup von Bier / Syrup for beer 

 



  Koktajle Cocktails 

  Aperitif 

Świnoujście 83` 17,00 zł 

gin Hendrick`s, prosecco, syrop różany, sok z cytryny 

Aperol Flip 15,00 zł 

aperol, prosecco, syrop cukrowy, sok z cytryny, opcjonalnie białko jajka 

Mimosa 14,00 zł 

prosecco, sok pomarańczowy 

Ogórkowy Flirt 15,00 zł 

wódka blackberry, syrop ogórkowy, woda gazowana, sok z limonki 

Digestif 
 

Mai Tai 19,00 zł 

rum Kraken, cointreau, syrop migdałowy, syrop cukrowy, sok z cytryny 

Aleksander 22,00 zł 

cognac, brown cocoa liquer, śmietanka 

French Cinnamon 21,00 zł 

cogniac, syrop karmelowy, sok jabłkowy, cynamon 

Old Gorg 18,00 zł 

tequila, syrop ogórkowy, białko jajka, sok z limonki 

Coffe Break 16,00 zł 

kahlua, rum Bacardi, grenadina, sok ananasowy, sok z limonki 

Sweet Kiss 16,00 zł 

gin, amaretto, syrop truskawkowy, sok ananasowy, sok z cytryny 

Any time drinks 
 

New York Sour 17,00 zł 

Bulleit Burbon, czerwone wino wytrawne, syrop cukrowy, sok z cytryny (opcjonalnie białko jajka) 

Boulevardier 18,00 zł 

Bulleit Bourbon, martini rosso, campari 

Negroni 16,00 zł 

gin, campari, martini rosso 

Zombie 20,00 zł 
rum Bacardi (blanco, black, gold), peachtree, syrop marakuja, Angostura bitter, sok 
ananasowy, sok pomarańczowy, sok z limonki 



  Wódki 40 ml 

Wyborowa 8,00zł 

Finlandia 9,00zł 

Belvedere (premium wódka) 18,00zł 

Finlandia Lime, Finlandia Blackcurrant, Finlandia Redberry, Finlandia Coconut 9,00zł 

Żubrówka na trawie 9,00zł 

Żołądkowa Gorzka 9,00 zł 

Soplica : Wiśniowa Kirche / Cherry, Orzech laskowy Haselnuss / Hazelnut, Malinowa Himbeere / Rasberry
 8,00zł 

  Rum 40 ml 

Bacardi Carta Blanca 12,00zł 

Bacardi Carta Negra 12,00zł 

Bacardi Carta Oro 12,00zł 

Kraken black spiced 13,00zł 

Sailor Jerry Spiced 11,00zł 

  Whisky 40 ml 

 
Jameson 13,00zł 

Ballantine’s 12,00zł 

Jack Daniel’s 16,00zł 

Jack Daniel's Gentelman 25,00zł 

Chivas Regal 18,00zł 

Glenfiddich (Single malt) 12YO / 18 YO 23,00zł / 30,00zł 

Laphroaig 25,00zł 

Bulleit bourbon 12,00zł 

Bulleit Rye 13,00zł 



  Gin 40 ml 

Gordon’s 14,00zł 

Hendrick's 15,00zł 
 

Tonqueray NO. TEN 

Tequila 40 
ml 

15,00zł 

 

El Jimador Blanco 14,00zł 

El Jimador Reposado 14,00zł 

  Vermouth 100 ml 
 

Martini: Bianco, Rosso, Rose, Extra Dry 14,00zł 

Brandy / cognac 40 ml 
 

Metaxa ***** 19,00zł 

Hennessy V.S. 25,00zł 
 

Martell 
V.S. Likiery 40 ml 

23,00zł 

 
 

 

Campari 11,00zł 

Aperol 11,00zł 

Jagermeister 11,00zł 

Becherovka 10,00zł 

Bailey’s 13,00zł 

Kahlua 14,00zł 

Malibu 12,00zł 

Cointreau 13,00zł 

Amaretto 11,00zł 

Sambuca 13,00zł 

Cachacha 12,00zł 
 



  Owocowe koktajle smoothie z kruszonym lodem 
frucht-smoothie-cocktails mit gebürstetem 

eis Fruit smoothie cocktails with brushed ice 

Smoothie wiosenne   300ml 14,00 zł 

Ogórek, szpinak, pomarancza, sok ananasowy 

Gurke, Spinat, Orange, Ananassaft 

Cucumber, spinach, orange, pineapple 

juice 

 

Smoothie Owoce leśne  300ml 14,00 zł 

W zależności od sezonowości – maliny, jagody, jeżyny, borówki, poziomki 

Je nach Jahreszeit - Himbeeren, Blaubeeren, Brombeeren, Blaubeeren, 

Walderdbeeren Depending on the time of summer - raspberries, blueberries, 

blackberries, wild strawberries 

 

  Lemoniady własnej produkcji  
Hausgemachte limonade 

Lemoniads of own production 
 

Klasyczna 300 ml / 1000 ml 11,00 zł / 22,00 zł 

Sok z cytrusów, woda , syrop cukrowy 

Klassik / Classical 

Zitrussaft, Mineralwasser, Zuckersirup 

Citrus juice, sparkling water, sugar 

syrup 

 

Lemoniada Neptuna 300 ml / 1000 ml 13,00 zł / 25,00 zł 

Codziennie nowe świeże pomysły barmana 

Limonade von Neptun / Neptun's Lemoniade 

Frische neue Ideen für den Barkeeper jeden 

Tag Fresh new ideas for the bartender every 

day 

 

Herbata mrożona z owocami 300 ml 12,00 zł 

Eistee mit 

Früchten Ice tea 

with fruit 


