Śniadania
(Breakfast)

Zestaw śniadaniowy

Herbata, pieczywo, szynka, ser żółty, pomidor, ogórek
(Tea, bread, ham, cheese, tomato, cucumber)

Omlet z płatkami owsianymi, dżemem i bananem
(Omlette with oatmeal flakes, jam and banana)

15,50 zł
13,50 zł

Przystawki
(Appetizers)
Tatar z polędwicy wołowej

27,00zł

Pieczywo czosnkowe

8,00 zł

(Beef tenderloin tartare)
(Garlic bread)

Przekąska piwna

(Beer snack)
skład: skrzydełka, brokuły, krążki cebulowe, ćwiartki ziemniaków, sos)
(ingredients: wings, broccoli, onion rings, fied patatoes quarters, sauce)

Paluchy drożdżowe
(Crispy spice breadsticks)

Krewetki Tygrysie
(Tiger pawns in garlic oil)

Skrzydełka pikantne z sosem 6szt.
(spicy chicken wings with sauce) 6 pieces

19,50 zł

10,00 zł
24,00 zł
11,50 zł

Zupy (Soups)
250 ml
Żurek po „Staropolsku”
Flaczki (beef offal soup)
Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów
z ryżem lub makaronem
(Fresh tomato soup with rice or noodles)

Rosół z makaronem

9,50zł
9,00zł
8,00 zł

(Chicken soup with noodles)

7,50 zł

(Beetroot soup with dumplings)

8,00 zł

(Beetroot soup)

4,00 zł

(Cream onion soup with croutons)

8,00 zł

Barszcz z uszkami
Barszcz solo

Zupa krem cebulowa z grzankami

Dania dla dzieci
(Meals for kids)

Rosół z makaronem, chrupiące lizaki drobiowe,
19,00 zł
ziemniaki, surówka z marchewki, sok, niespodzianka
(chicken soup with noodles, crispy chicken lollipops with potatoes, carrot salad, juice,
surprise)

Zupa pomidorowa z makaronem, naleśniczek z nutellą, sok,
niespodzianka ( tomato soup, pancake with nutella, juice, surprise)
14,00 zł
Dania dla dzieci są podawane na zastawie dziecięcej
(Children`s meals are served on tableware for children)

Dania z drobiu (Poultry dishes)
Grillowany filet drobiowy z miodem lub na ostro
(Honey or spicy grilled chicken)

150 g

12,50 zł

(Chrispy chicken cutlet)

150 g

14,00 zł

Kotlet drobiowy w chrupiącej panierce
Kurczak na gorącym półmisku
(Chicken on a hot plate) 350 g

18,50 zł

(Fried chicken liver with onion)200 g

8,50 zł

Wątróbka drobiowa z cebulką
Dania z wieprzowiny (Pork meals)
Placek po węgiersku mały / duży

350 g 16,50 zł / 550 g 19,00 zł
(Hungarian potato pancake with meat, sauce and salads small/big)

„Kociołek” zapiekanka warzywno – mięsna

(meat and vegetable casserole)
400 g
12,50 zł
skład: ziemniaki, marchew, pietruszka, cebula, seler, boczek,
kiełbasa wieprzowa, filet z kurczaka, ser żółty)
(ingredients: potatoes, carrots, parsley root, onion, celery, bacon, pork sausage, chicken, cheese)

Kotlet schabowy 150g

15,00 zł

Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym 150g

22,00 zł

Żeberka na ostro z ćwiartkami

22,00zł

(Pork cutlet)

(Pork tenderloin in chanterelle sauce)

(Baked spare ribs with fried potatoes quarters and salad with magno)

Dania z wołowiny
(Beef meals)
Stek z polędwicy 150g
(Beef fillet steak)

33,00 zł

Dania rybne
(Fish dishes)

Filet rybny (Fish fillet) w/w 100g

Filet z łososia (Salmon fillet) w/w 100g
Pstrąg smażony (Fried trout) w/w 100g

9,00 zł

12,00 zł
11,00 zł

Surówki
(Salads)
Surówka z białej kapusty
(white cabbage salad)

5,00 zł

(carrot salad)

5,00 zł

(Cucumber with cream)

5,00 zł

(Salad with garlic sauce)

5,00 zł

(tomato with onion)

5,00 zł

(Set of salads)

7,00 zł

(mix of salads, dips)

6,50 zł

(Fried cabbage)

6,50 zł

(Boiled vegetables mix)

7,00 zł

Surówka z marchwi
Mizeria

Sałatka z sosem czosnkowym
Pomidory z cebulą
Zestaw surówek
Mix sałat, sosy
Kapusta zasmażana
Mix warzyw gotowanych

Dodatki
(Side dishes)
Ćwiartki ziemniaków, sosy:
paprykowy, cebulowy, czosnkowy

9,50 zł

Frytki (Large fries) 250g
Frytki z serem (Fries with cheese) 300g
Placek ziemniaczany (potato pancakes) 1 piece
Ziemniaki (Potatoes)
Kasza (Groat)
Ryż (Rice)
Pieczywo (Bead)
Pieczarki (Mushrooms)
Ser (Cheese)
Ketchup (Ketchup)
Musztarda (Mustadr)
Chrzan (Horse – radish)
Cytryna (Lemon)
Sok malinowy (Raspberry juice)
Miód (Honey)

6,50 zł
8,50 zł
3,00 zł
3,50 zł
4,00 zł
4,00 zł
1,50 zł
3,50 zł
4,00 zł
1,50 zł
1,50 zł
1,50 zł
1,00 zł
1,00 zł
2,50 zł

(Fried potatoes quarters with dips: peppers, onion, garlic)

Naleśniki
(Pancakes)
Naleśniki „Mexikana” z mięsem na ostro
(Spicy „Mexicana” pancakes with meat)

2 szt. 16,50 zł

(Sweet pancakes with cottage cheese)

2 szt. 14,50 zł

Naleśniki z serem na słodko
Pierogi

(wszystkie po 12 sztuk)

(Dumplings)
( all 12 pieces )

Ruskie

(Russian)
(ingredients: potatoes, cottage cheese)

Z mięsem

12,50 zł

(with meat)

Z kapustą

11,00 zł
12,00 zł

(with cabbage)

Z jagodami

(with blueberries)

Spaghetti Napoli

11,00 zł

Makarony (Pasta)

14,00 zł

Spaghetti Bolognese

16,50 zł

Kokardki z pesto i łososiem

21,00 zł

Penne alla Carbonara

16,00 zł

(farfalle pasta with pesto sauce and salmon)

Sałatki (Salads)

Sałatka „Francuska”

(`French` salad)
skład: sałata lodowa, roszponka, kawałki kurczaka, ogórek, pomidor, papryka,
kapary, oliwki, sos musztardowy)
(ingredients: iceberg lettuce, lamb`s lettuce, chicken slices, cucumber, tomato,
peppers, capers, olives, mustard sauce)

16,50 zł

Sałatka „Grecka”

(`Greek` salad)
14,00 zł
skład: kapusta pekińska, ser feta, ogórek, pomidor, cebula, papryka, oliwki, sos winegret
(ingredients: Chinese cabbage, feta cheese, cucumber, tomato, onion, pepper, olives, vinaigrette
sauce)

Sałatka „Mozzarella”

(`Mozzarella` salad)
14,00 zł
skład: sałata, ser mozzarella, pomidor, czosnek, oliwki, oliwa czosnkowa, bazylia
(ingredients: lettuce, mozzarella cheese, tomato, garlic, olives, garlic oil, fresh basil)

Sałatka „Królewska”

(`Royal` salad)
16,50 zł
skład: sałata, filet z kurczaka w chrupiącej panierce, ogórek, kukurydza,
pomidor, cebula, papryka, czosnek, ziarna dyni i słonecznika, oliwa czosnkowa
(ingredients: lettuce, crispy chicken, cucumber, corn, tomato, peper, onion, garlic, sunflowe and
pumpkin seeds, garlic oil)

Sałatka z kurczakiem

(Chicken salad)
16,50 zł
skład: sałata, kawałki kurczaka, ogórek, pomidor, cebula, kukurydza, grzanki, sos winegret
(ingredients: lettuce, chicken fille, cucumber, tomato, onion, corn, croutons, vinaigrette sauce)

Sałatka à la Cezar z soczystym kurczakiem

(Cesar salad with juicy chicken)
19,00 zł
skład: sałata, filet z kurczaka w sosie curry, bekon, pomidor, parmezan, grzanki, sos
(ingredients: lettuce, chicken breast with curry sauce, bacon, tomato, parmesan cheese, croutons,
sause )

Sałatka z tuńczykiem

( Tuna salad )
skład : sałata, ser żółty, tuńczyk, jajko, kukurydza, marchew, sos śmietanowy
( ingredients: green lettuce, cheese, tuna, corn,carrot, cream sause)

Pizza
na cienkim cieście

15,50 zł

(on thin dough)
MARGHERITA

rozmiar: 23 cm

32 cm

„DARK-PUB”

10,00 zł
16,50 zł

13,50 zł
22,50 zł

CARBONARA

16,50 zł

22,50 zł

PADANA

16,50 zł

21,50 zł

CAPRESE

16,50 zł

21,50 zł

NORWESKA

19,00 zł

25,00 zł

DIAVOLO

17,50 zł

22,50 zł

CAPRICIOSA

15,50 zł

19,50 zł

VESUVIO

15,50 zł

19,50 zł

MARINERA

18,00 zł

25,00 zł

KAPITAŃSKA

17,50 zł

24,50 zł

sos, mozarella (tomato sauce, mozzarella)

sos, mozzarella, kapary, oliwki, szynka szwardzwaldzka, rukola, parmezan
(tomato sauce, mozzarella, capers, olives, schwarzwald ham, salad rocket,
parmezan cheese)

sos carbonara, mozzarella, pieczarki, bekon, pomidor, świeża bazylia, parmezan
(carbonara sauce, mozzarella, mushrooms, bacon, tomato, fresh basil, parmezan cheese)
sos, mozarella, szpinak, ser kozi, cebula, cebula karmelizowana
(tomato sauce, mozzarella, spinach, goat cheese, onion, carmelized onion)

sos, mozzarella, pomidor, oliwki, mozzarella biała, bazylia, rukola, pieprz marynowany
(tomato sauce, mozzarella, tomato, olives, white mozzarella, fresh basil, rocket, marinated green
pepper)
sos, mozzarella, cebula, wędzony łosoś, kapary, szczypiorek, sos śmietanowy
(tomato sauce, mozzarella, onion, smoked salmon, capers, chives, cream sauce)

sos, mozzarella, pieczarki, szynka, cebula, karczochy, papryka pepperoni, papryczki jalapeños
(tomato sauce, mozzarella, mushrooms, ham, onion, artichoke, pepperoni peppers, jalapeños
peppers)
sos, mozzarella, pieczarki, szynka, papryka
(tomato sauce, mozzarella, mushrooms, ham, sweet red pepper)
sos, mozzarella, pieczarki, bekon, cebula
(tomato sauce, mozzarella, mushrooms, bacon, onion)

sos, mozzarella, pieczarki, tuńczyk, anchois, cebula, kapary, kukurydza
(tomato sauce, mushrooms, tuna, anchovies, onion, capers, corn)

sos, mozzarella, krewetki, kalmary, paluszki krabowe, cebula, natka pietruszki
(tomato sauce, mozzarella, shrimps, squids, crab sticks, onion, parsley)

ITALIA

15,50 zł

18,50 zł

ŻAR TROPIKÓW

15,50 zł

19,50 zł

MIĘSNA

17,50 zł

22,50 zł

SEROWA

17,50 zł

21,50 zł

MEKSYKAŃSKA

17,50 zł

22,50 zł

DAMIANO

17,50 zł

22,50 zł

CHŁOPSKA

18,50 zł

24,50 zł

WEGETARIAŃSKA

15,50 zł

19,50 zł

sos, mozzarella, salami, oliwki
(tomato sauce, mozzarella, salami, olives)
sos, mozzarella, szynka, ananas, kukurydza
(tomato sauce, mozzarella, ham, pineapple, corn)

sos, mozzarella, kurczak, polędwiczka wieprzowa, bekon, cebula
(tomato sauce, mozzarella, chicken, pork tenderloin bacon, onion)

sos, mozzarella, ser wędzony, ser feta, gorgonzola
(tomato sauce, mozzarella, smoked cheese, feta cheese, gorgonzola)

sos, mozzarella, mięso mielone, kukurydza, fasola czerwona, pomidor, cebula, papryczki jalapeños,
papryka chilli
(tomato sauce, mozzarella, minced meat, corn, red beans, tomato, onion, jalapeños peppers, chilli
peppers)
sos, mozzarella, kurczak. oliwki, kukurydza, salami
(tomato sauce, mozzarella, chicken, olives, corn, salami)

sos, mozzarella, pieczarki, kiełbasa, bekon, cebula, czosnek, se wędzony
(tomato sauce, mozzarella, mushroom, sausage, bacon, onion, garlic, smoked cheese)
sos, mozzarella, papryka, pieczarki, cebula, pomidor, rukola, oliwki
(tomato sauce, mozzarella, red peppers, mushroom, onion, tomato, rocket, olives)

Do każdej pizzy jeden sos gratis! (For each pizza one sauce for free!)

Dodatki (Additives)
- MIĘSO (MEAT):

3,00 zł

4,00 zł

- RYBY (FISH):

4,00 zł

5,00 zł

- WARZYWA (VEGETABLES):

2,50 zł

3,00 zł

- SERY (CHEESE):

3,00 zł

4,00 zł

- OWOCE (FRIUTS):

2,00 zł

2,50 zł

- SOSY (SAUCES):

1,50 zł

1,50 zł

szynka, bekon, kurczak, kiełbasa, salami, polędwiczki wieprzowe szynka szwardzwadzka
(ham, bacon, chicken, sausage, salami, pork tenderloin)
łosoś, tuńczyk, anchovies, krewetki, kalmary, paluszki krabowe
(salmon, tuna, anchovies, seafood)

pieczarki, papryka, cebula, kukurydza, kapary, oliwki, karczochy, pomidor, fasola
czerwona, suszony pomidor, rukola, peperoncino, jalapenios, bazylia, pietruszka, szczypiorek
(mushrooms, sweet pepper, onion, corn, capers, olives, artichokes, tomato, red beans, dried
tomato, rocket)
gorgonzola, mozzarella, feta, kozi, parmezan, wędzony, mozzarella biała
(gorgonzola, mozzarella, feta, goat cheese, parmesan, smoked cheese)
ananas(pineapple)
pomidorowy, czosnkowy, ketchup
(tomato, garlic, ketchup)

Desery
(Desserts)
Szarlotka na ciepło (Hot apple pie)
Szarlotka na ciepło z lodami (Hot apple pie with ice cream)
Tarta owocowa (Fruit tart)
Sernik z musem brzoskwiniowym

9,00 zł
12,00 zł
11,00 zł
12,00 zł

Banany w czekoladzie z bitą śmietaną

9,00 zł

Galaretka z owocami i bitą śmietaną

9,50 zł

Tiramisu
Aksamitna truskawka

12,00 zł
13,00 zł

Beza Pavlova

12,00 zł

(Cheesecake with peach mousse)

(Bananas with chocolate and whipped cream)

( Jelly with fruits and whipped cream)

(zmiksowane truskawki, bita śmietana, owoce)
(Blended strawberries, whipped cream, fuits)
( Pavlova Cake)

Lody
(Ice creams)

Lody „Lentilka” dla dzieci
(Ice cream for kids „Lentilka”)

Lody z bitą śmietaną

(Ice cream with whipped cream)

Lody z owocami (Ice cream with fruits and whipped cream)
Lody z owocami i adwokatem

8,50 zł
11,00 zł
16,50 zł

(Ice cream, friuts, whipped cream, advokat)

18,50 zł

(Ice cream with delicacies and whipped cream)

17,00 zł

Lody z bakaliami

Soki ze świeżych owoców i warzyw
kompozycja własna
(Fresh fruit and vegetable juice)
Jabłko, Pomarańcza, Grejpfrut, Cytryna,
Seler, Burak, Marchew

(Apple, Orange, Grapefruit, Lemon, Celery, Beetroot, Carrot)

0,3L

13,00 zł

Koktajle mleczne
(Shakes)
Koktajl bananowy (Banana milkshake)
Koktajl jagodowy (Blueberry milkshake)
Koktajl truskawkowy (Strawberry milkshake)
Smoothie z mango i pomarańczą
(Mango and orande smoothie)

Smoothie szpinakowe z imbirem
(Spinach and ginger smoothie)

Kawy mrożone
(Ice coffee)

Kawa mrożona (Ice coffee)
Kawa mrożona z lodami (Ice coffee with ice cream)
Kawa mrożona z lodami – bezkofeinowa

(Ice decaffeinated coffee with ice cream)

0,5L

9,00 zł
9,00 zł
9,00 zł
15,50 zł

0,5L

15,50 zł

0,25L
0,25L
0,25L

8,50 zł
10,50 zł
12,00 zł

Kawy
(Coffee)
Kawa z expresu:
czarna mała/duża (black coffee small/big)
biała mała/duża (white coffee small/big)
Espresso
Cappucino
Kawa Latte
Kawa po wiedeńsku (Viennese coffe)
Kawa po irlandzku (Irish coffee)
(Kawa, whisky 20 ml)

5,00zł / 8,00 zł
5,50 zł / 9,00 zł
5,50 zł
5,50 zł
7,50 zł
7,50 zł
11,00 zł

Kawa parzona (Brewed coffee)
Czekolada z bitą śmietaną (Chocolate with whipped cream)
Herbaty Dilmah
(Dilmah tea)

Ceylon Gold
Earl Grey
Naturalna zielona (Natural green tea)

5,00 zł
12,00 zł

5,50 zł
5,50 zł
5,50 zł

Herbaty rozgrzewające na zimę
Winter warming teas
300 ml / 1 l
7,50 zł/ 16,00 zł
-z cynamonem i goździkami
- with cinnamon and cloves

-z miodem i imbirem
- with honey and ginger

-z sokiem malinowym i pomarańczą
- with raspberry juice and orange

- z rumem i pomarańczą
- with rum and orange

Herbaty mrożone na lato
Summer Iced teas
-z miętą i limonką
- with mint and lime

-z malinami i cytryną
- with raspberries and lemon

- z arbuzem i świeżą bazylią*
- with watermelon and fresh basil

-z jabłkiem i cytryną
- with apple and lemon

- zielona z grejpfrutem
- green tea with grapefruit

*Herbata dostępna sezonowo

Napoje zimne
(Soft drinks)
Coca – Cola / Coca – Cola zero
Pepsi
7up / Sprite
Mirinda / Fanta
Schweppes / Kinley Tonic
Lipton / Fuzetea
Woda mineralna (Mineral water)
Woda mineralna
Woda mineralna– dzbanek
(mineral water – pot)

Red Bull
Sok pomidorowy (Tomato juice)
Soki ( Juices):
Sok – dzbanek ( Juice – pot)

0,25L
0,2L
0,2L / 0,25L
0,2L / 0,25 L
0,2L / 0,25 L
0,25L
0,33L
0,2 L
1L

4,50 zł
4,50 zł
4,50 zł
4,50 zł
4,50 zł
4,50 zł
4,50 zł
4,00 zł

10,00 zł

1L

9,50 zł
5,00 zł
4,50 zł
15,00 zł

Carlsberg / Kasztelan

0,33L

5,50 zł

Carlsberg / Kasztelan

0,5L

7,00zł

Carlsberg / Kasztelan – dzbanek (pot)

1,5L

18,00zł

0,25L
0,2L
0,2L

Piwo lane
(Draught beer)

Piwo butelkowe
(Bottled beer)
Okocim OK
Okocim Mocne
Okocim Porter
Somersby
Guinness
Corona
Desperados
Regionalne „Browar Grybów”
(Regional `Grybów Brewery`)

Tyskie
Żywiec
Żywiec Apa
Heineken
Redd`s
Piwo niskoalkoholowe
Cydr Lubelski
Paulaner
Pilsner Urquell

0,5L
0,5L
0,5L
0,4L
0,33L
0,35L
0,4L
0,5L
0,5L
0,5L
0,5 L
0,33L
0,4L
0,33L
0,4L
0,5 L
0,5 L

7,50 zł
8,00 zł
9,00 zł
8,50 zł
9,50 zł
9,00 zł
9,00 zł
9,00 zł
7,50 zł
7,50 zł
8,50 zł
6,50 zł
7,50 zł
6,50 zł
8,00 zł
9,00 zł
8,50 zł

Wina kalifornijskie
(Californian wines)
Cabernet Sauvignon

100ml

9,50zł

White Zinfandel

100ml

9,50zł

Sauvignon Blanc

100ml

9,50zł

Moscato

100 ml

9,50 zł

Wino grzane korzenne ( Mulled wine spices)

200 ml

9,50 zł

Czerwone wytrawne (Red dry)
„Bogate, niezwykle wonne wino o aromacie czarnej porzeczki, soczystych wiśni, nucie zapachu
słodkiej wanilii i ziołowym akcencie. Dojrzewające w dębowych beczkach.”
(`Rich, highly, fragrant wine with an aroma of blackcurrants, juicy cherries, the smell note
of sweet vanilla and a herbal accent. Aged in oak barrels.`)
Różowe półwytrawne (Rose semi dry)
„Wysokiej jakości lekkie wino o przyjemnym owocowym aromacie,
wyczuwalnym posmaku świeżych truskawek i arbuza.”
(`Hihg-quality light wine with a pleasant fruity aroma, detectable flavo of fresh
strawberries and watermelon`)

Białe wytrawne (White dry)
„Lekkie orzeźwiające wino o aromacie zielonego melona, owoców cytrusowych
i delikatnym ziołowym posmaku.”
(`Light refreshing wine with aromats of green melon, citrus fruits and delicate herbal flavor.`)
Białe półsłodkie (White semi sweet)
„Deserowe, niezwykle wonne wino o aromacie brzoskwini, płatków róż i lychee. Lekkie i orzeźwiające
dzięki naturalnej słodyczy i delikatnemu kwasowemu akcentowi.”
(`Dessert, highly fragrant wine with aromas of peach, rose petals and lichee. Light
refreshing thanks to the natural sweetness and delicate sour accent.`)

Cin & Cin
Prosecco

Wina musujące
(Sparkling wine)
750 ml

45,00 zł
55,00 zł

Martini Bianco
Martini Rosso
Martini Extra Dry

Wermuty (Vermouth)
100 ml

Wódki (Vodkas)
40 ml

Norvegia (wódka ziemniaczana / potato vodka)
Finlandia smakowa
Chopin (wódka ziemniaczana / potato vodka)
Wyborowa
Żubrówka
Żołądkowa Gorzka
Soplica Wiśniowa
Stumbras
Rum
Rum Bacardi Carta blanca
Rum Bacardi Carta negra
Campari
Gin Lubuski
Gin Finsbury
Gin Bombay Saphire
Tequila Sierra Silver
Requila Sierra Gold
Ouzo

9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł

8,00 zł
8,00 zł
12,50 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
8,00 zł
6,00 zł
8,50 zł
9,00 zł
9,00 zl
8,50 zł
10,00 zł
13,00 zł
10,00 zł
11,00 zł
8,00 zł

Johnie Walker (Red Label)
Johnie Walker (Black Label)
Ballantine`s
Ballantine`s 12
Jack Daniels
Jim Beam
Jim Beam Double Oak
Chivas Regal
Jameson

Whisky
40 ml

13,00 zł
17,00 zł
12,00 zł
16,00 zł
15,00 zł
11,00 zł
14,00 zł
16,00 zł
12,00 zł

Kremy (Cremas)
40 ml
Adwokat
Baileys (Original Irish Cream)

6,50 zł
9,00 zł
Koniaki (Cognac)
40 ml

Rémy Martin
Camus V.S. De Luxe

25,00 zł
18,00 zł

Likiery (Liqueurs)
40 ml
Malibu
Passoá
Southern Comfort
Caram`Bola
Jägermeister

8,00 zł
9,00 zł
11,00 zł
9,00 zł
10,00 zł
Brandy
40 ml

Metaxa 5*
Metaxa 7*
Stock 84

12,00 zł
19,00 zł
12,00 zł
Drinki
(Drinks)

Dark Drink

23,00 zł

Kamikaze (4*40 ml)

19,00 zł

Cuba Libre

18,50 zł

(40 ml wódka, 100 ml Martini Bianco, Sok z czarnej porzeczki)
(40 ml Vodka, 100 ml Martini Bianco, Black currant juice)
40 ml wódka, 40 ml Blue Curacao, Sok z cytryny
(40 ml Vodka, 40 ml Blue curacao, Lemon juice)
40 ml Bacardi Black, Coca-Cola, Sok z cytryny, Cytryna
(40 ml Bacardi Black, Coca-Cola, Lemon juice, Lemon)

Summertime

21,00 zł

Krwawa Merry

17,00 zł

Sex On The Beach

18,00 zł

Blue Lagune

18,00 zł

Mojito

20,00 zł

Caram`bola Dream

19,00 zł

Cranberry Breeze

19,00 zł

Coconut Fruit

18,50 zł

Cannonball

17,00 zł

Black Russian

18,00 zł

White Russian

19,00 zł

20 ml Bacardi, 20 ml Malibu, 20 ml Passoá, 20 ml Wódka, Sok pomarańczowy, Sok ananasowy
(20 ml Bacardi, 20 ml Malibu, 20 ml Passoá, 20 ml Vodka, Orange juice, Pineapple juice)
40 ml Wódka, Sok pomidorowy, Sos tabasco, Przyprawy, Cytryna
(40 ml Vodka, Tomato juice, Tabasco sauce, Spice, Lemon)

20 ml Wódka, 20 ml Likier brzoskwiniowy, 40 ml Sok ananasowy, Syrop żurawinowy
(20 ml Vodka, 20 ml Peach liqueur, 40 ml Pineapple juice, Cranberry syrup)
40 ml Wódka (Vodka), 20 ml Blue Curacao, Sprite
40 ml Bacardi White, Syrop cukrowy, Cukier brązowy, limonka, mięta
(40 ml Bacardi White, sugar syrup, brown sugar, lime, mint)
40 ml Wódka, 40 ml Caram`bola, Sok pomarańczowy
(40 ml Vodka, 40 ml Caram`bola, Orange Juice)
40 ml Finlandia Cranberry, Syrop Grenadine, Sok grejpfrutowy
(40 ml Finlandia Branberry Vodka, Grenadine syrup, Grapefruit juice)
30 ml Malibu, 30 ml Likier bananowy, Sok ananasowy
(30 ml Malibu, 30 ml Banana liqueur, Pineapple juice)
40 ml Rum, 10 ml likier miętowy, sok ananasowy
(40 ml Rum, 10 ml Mint liqueur, Pineapple juice)
40 ml Wódka (Vodka), 25 ml Kahlua
40 ml Wódka (Vodka), 20 ml Kahlua, 40 ml Mleko (Milk)

