Witajcie w miejscu, w którym tradycja kulinarna spotyka się z ekologią.
Produkty, których używamy do przyrządzania potraw pochodzą od lokalnych
dostawców.
Nasze podejście i zaangażowanie zaowocowało pojawieniem się naszej restauracji
w światowej renomy przewodniku Gault&Millau Polska.
„Warto zwrócić uwagę na miejscowe specjały, które znajdują się w karcie
pod nazwą Szlakiem kuchni regionu”.
Str.187, Gault&Millau Polska 2020

Największy wpływ na środowisko i planetę ma szerzenie diety całkowicie roślinnej.
Nasz Szef Kuchni poleca menu w pełni roślinnych posiłków. Ta niewielka zmiana
pozwala popularyzować zdrowe nawyki żywieniowe wśród naszych Gości.

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 6 osób przy stoliku zostanie doliczona opłata serwisowa
w wysokości 10% kwoty rachunku. Opłata przeznaczona jest dla zespołu restauracji.
Dear Guests,
Please be advised that from 6 people at the table 10% service charge
will be added to the bill. Service charge will be transferred for the restaurant team.

Voucher
„Podziel się wspomnieniami i podaruj niezapomniane chwile w restauracji bagatela.
Kup voucher i wyślij bliskich w kulinarną podróż szlakiem regionu.
O szczegóły dopytaj obsługę restauracji lub recepcji.”
„Share your memories and give unforgettable moments at the bagatela restaurant.
Buy a voucher and send your loved ones on a culinary journey along the region's trail.
Ask the restaurant or reception staff for details.”

Uprzejmie prosimy o przekazanie, podczas składania zamówienia,
wszelkich informacji dotyczących Państwa alergii lub nietolerancji pokarmowej.
Lista alergenów jest dostępna u obsługi.
Please let us know about any food allergies or intolerances before placing your order.
The list of allergens is available on request.

Wszystkie ceny podane są w PLN / Ceny zawierają podatek VAT.
All prices are in PLN / All prices are inclusive of the VAT.

Restauracja bagatela – 12:00–22:00
Bar Single Malt – 12:00–24:00

MENU AZJATYCKIE
ASIAN MENU
Szanowni Państwo,
po wysłuchaniu Waszych sugestii i oczekiwań, nasz szef kuchni wraz ze swoim
zespołem przygotował dla Państwa specjalne menu w stylu azjatyckim.
W poprzednich latach w restauracji bagatela dania azjatyckie cieszyły się ogromną
popularnością. Liczymy na to, że tegoroczne menu powtórzy sukces z ubiegłych lat.
Dear Guests,
listening to your suggestions and expectations, our Chef and his Team have prepared
a special Asian-style menu for You. In previous years, Asian dishes enjoyed great
popularity in the restaurant. We hope that this year's menu will repeat the success
of last one.

Ramen - makaron, wywar wołowy, plastry wołowiny,
marynowane jajko, grzyby shimeji, czerwona cebula,
marynowany bambus
Ramen - noodles, beef brooth, beef slices, marinated egg, shimeji
mushrooms, red onion, marinated bamboo

38 pln

Bułki Bao (3 szt.), marynowana rzodkiew, czerwona kapusta,
sos sweet chilli mayo, kolendra
Bao Buns (3 pcs), marinated radish, red cabbage,
sweet chilli mayo sauce, coriander
Dodatki do wyboru / Extras to choose:
- szarpany boczniak / pulled oyster mushroom
- kaczka w sosie hoisin / duck in hoisin sauce
Vegan noodle, potrawka sojowa, sos teriyaki, brokuł,
fasola edamame, orzechy nerkowca
Vegan noodle, soy stew, teriyaki sauce, broccoli, edamame beans,
cashew nuts

Dania wegetariańskie / Vegetarian meals
Dania bezglutenowe / Gluten-free meals
Dania roślinne / Vegan meals

40 pln
46 pln
36 pln

SZLAKIEM KUCHNI REGIONU
REGIONAL CUISINE TRAIL
Pâté warzywne, sałatka z marynowanego boczniaka i zielonych
sałat, piklowana rzodkiewka, żel wiśniowo-rozmarynowy
Vegetable pâté, marinated oyster mushroom and green salad, pickled
radish, cherry-rosemary gel
Najlepiej posiłek rozpocząć roślinnie.
Vegan start of a meal.

26 pln

Zalewajka, grzyby, purée ziemniaczane, wędzone żebro
Sour rye soup, mashed potatoes, smoked rib, mushrooms
Tej zupy musisz spróbować! To nasz absolutny bestseller!
You must try this soup! This is our absolute bestseller!

20 pln

Pstrąg pieczony w całości z koprem i cytryną, ziemniak pieczony,
sałatka z rukoli, kopru włoskiego i pomidora
Baked trout with dill and lemon, baked potato, arugula, fennel
and tomato salad
Lokalna hodowla pstrąga nad Grabią gwarantuje
świeżość i smak!
The local trout farming on the Grabia guarantees
freshness and taste!

50 pln

Gołąbki z zieloną soczewicą, zielonym grochem i ryżem,
sos kurkowy
Stuffed cabbage with green lentils, green peas and rice,
cream chanterelle sauce
Współpraca z ﬁrmą Soligrano gwarantuje zbilansowanie diety
o zdrowe produkty.
Cooperation with Soligrano guarantees a balanced diet
with healthy products.

32 pln

Ekler z kremem rabarbarowym, żel jabłkowy, konﬁtura
z kumkwata
Eclair with rhubarb cream, apple gel and kumquat jam
Nasi Goście sami wybrali ten deser do nowej karty menu.
Our guests chose this dessert themselves to the new menu.

22 pln

Dania wegetariańskie / Vegetarian meals
Dania bezglutenowe / Gluten-free meals
Dania roślinne / Vegan meals

PRZYSTAWKI
STARTERS
Carpaccio wołowe, zielone sałaty, parmezan, oliwki, pomidor
koktajlowy, kapary, sos cezar
Beef carpaccio, green salad, parmesan cheese, olives, cherry tomato,
capers, caesar sauce

34 pln

Ser Burrata, sałata rzymska, chips z szynki dojrzewającej,
salsa pomidorowo-truskawkowa, brioche
Burrata, romaine lettuce, ripening ham chips, tomato-strawberry salsa,
brioche

38 pln

Matjas holenderski, mus z selera, cebula marynowana,
sos z czosnku niedźwiedziego, żulik, szczypior
Dutch matjas, celery mousse, marinated onion, wild garlic sauce,
sweet bread, chives

28 pln

Pâté warzywne, sałatka z marynowanego boczniaka i zielonych
sałat, piklowana rzodkiewka, żel wiśniowo-rozmarynowy
Vegetable pâté, marinated oyster mushroom and green salad,
pickled radish, cherry-rosemary gel

26 pln

ZUPY
SOUPS
Zalewajka, grzyby, purée ziemniaczane, wędzone żebro
Sour rye soup, mashed potatoes, smoked rib, mushrooms

20 pln

Krem pomidorowo-paprykowy, lody bazyliowe,
grillowany pomidor
Tomato and pepper cream soup, basil ice cream, grilled tomato

20 pln

Chłodnik sezonowy (o szczegóły spytaj obsługę)
Seasonal soup served cold (ask waiter)

20 pln

Bulion z pierożkami z mięsem, lubczykiem i śliwką wędzoną
Meat broth with dumplings (meat, lovage and smoked plum)

20 pln

Dania wegetariańskie / Vegetarian meals
Dania bezglutenowe / Gluten-free meals
Dania roślinne / Vegan meals

SAŁATY
SALADS
Sałatka Cezar z grzankami, anchois, sos cezar
Caesar salat, croutons, anchois, caesar sauce
Dodatki do wyboru / Extras to choose:
- Pierś z kurczaka / Free-range chicken ﬁllet
- Krewetki / Shrimps

30 pln

36 pln
40 pln

Sałata z polędwicą wołową, mango, piklowany ogórek,
winegret szczypiorkowy
Mixed salad with beef tenderloin, mango, pickled cucumber
and chives vinaigrette

42 pln

Kalmary, zielone sałaty, awokado, rzodkiewka marynowana,
tykwa, sos cytrynowy
Calamari, mixed salad, avocado, marinated radish, gourd, lemon sauce

42 pln

MAKARON
PASTA
Makaron tagliatelle, marchew, por, cebula, szpinak,
sos maślankowy
Tagliatelle, carrot, leek, onion, spinach, and buttermilk sauce
Dodatki do wyboru / Extras to choose:
- Filet z indyka / Turkey ﬁllet
- Krewetki / Shrimps

Dania wegetariańskie / Vegetarian meals
Dania bezglutenowe / Gluten-free meals
Dania roślinne / Vegan meals

34 pln

42 pln
46 pln

DANIA GŁÓWNE
MAIN DISH
Schab z kością, puree ziemniaczane z koperkiem, mizeria
Pork loin with bone, potato puree with dill, cucumber salad

42 pln

Pierś z kaczki, puree z groszku z miętą, marchew, cukinia,
mus jabłkowy
Duck breast, pea puree with mint, carrot, zucchini, apple mousse

48 pln

Polędwica wołowa, ziemniak faszerowany twarogiem - gzik,
fasolka szparagowa, pomidor, płatki migdałów, sosy: demi glace
i berneński
Beef tenderloin, potato stuffed with quark cheese, green beans, tomato,
almond ﬂakes, demi glace and béarnaise sauce

78 pln

Długo pieczone żebro wieprzowe, kluski ziołowe,
zasmażana kapusta z pomidorami, sos barbecue
Long-baked pork ribs, herb dumplings, fried cabbage with tomatoes,
bbq sauce

44 pln

Arancini z warzywami, sałatka z kiszonego kalaﬁora, mango,
sos z kapusty włoskiej
Arancini with vegetables, pickled cauliﬂower salad, mango,
savoy cabbage sauce

34 pln

Gołąbki z zieloną soczewicą, zielonym grochem i ryżem,
sos kurkowy
Stuffed cabbage with green lentils, green peas and rice,
cream chanterelle sauce

32 pln

Dania wegetariańskie / Vegetarian meals
Dania bezglutenowe / Gluten-free meals
Dania roślinne / Vegan meals

BURGERY / PRZEKĄSKI
BURGERS / SNACKS
Nasz Burger wołowy - boczek, ser biały wędzony, krążki cebulowe,
pomidor, ogórek zielony, sałata lodowa, czerwona cebula,
sos bazyliowy, kratka ziemniaczana
Our Beef burger - bacon, smoked quark cheese, onion rings, tomato,
green cucumber, iceberg lettuce, red onion, basil sauce, potato grate

35 pln

Burger wołowy- boczek, ser cheddar, pomidor, ogórek piklowany,
sałata lodowa, konﬁtura z czerwonej cebuli, malin i bazylii,
sos musztardowy, kratka ziemniaczana
Beef burger- bacon, cheddar cheese, tomato, pickled cucumber,
iceberg lettuce, red onion jam with raspberry and basil, mustard sauce,
wafﬂe fries

35 pln

Burger wege - kotlet warzywny z kaszą jaglaną, soczewicą
i siemieniem lnianym, sałata lodowa, ser biały wędzony, pomidor,
ogórek zielony, czerwona cebula, sos bazyliowy, kratka
ziemniaczana
Vegan burger - vegetable cutlet with millet, lentils and linseed, iceberg
lettuce, smoked quark cheese, tomato, green cucumber, red onion,
basil sauce, potato grate

31 pln

Talerz przekąsek: skrzydełka z kurczaka (4 szt.),
panierowany ser (2 szt.), krewetki w cieście (2 szt.),
krążki cebulowe (4 szt.), mix sałat, sosy: mango-jalapeno, czosnkowy
A plate of snacks: chicken wings (4 pieces), breaded cheese (2 pieces),
shrimps in batter (2 pieces), onion rings (4 pieces), mixed salad,
mango-jalapeno sauce, garlic sauce

40 pln

Frytki stekowe, sos serowy, parmezan, natka pietruszki, skwarki
z kiełbasy Salsiccia Napoli, sos mango-jalapeno z kolendrą
Fries, cheese sauce, parmesan cheese, parsley, Salsiccia Napoli sausage
greaves, mango-jalapeno sauce with coriander

24 pln

Talerz serów i wędlin, orzechy, winogrona, pikle, oliwki,
pasta warzywna, grissini (porcja dla 2 osób)
Cheese and cold meats selection served with nuts, grapes, pickles, olives,
vegetable spread and grissini (for 2 person)

46 pln

Dania wegetariańskie / Vegetarian meals
Dania bezglutenowe / Gluten-free meals
Dania roślinne / Vegan meals

DANIA RYBNE
FISH DISHES
Polędwica z dorsza w ziołowej panierce, puree z pietruszki,
sałatka z mini kukurydzy, jabłka, rzodkwi i dymki w sosie
musztardowym, sos berneński
Cod sirloin in herb coating, parsley root puree, mini corn salad
with apples, radish and green onions in mustard sauce,
béarnaise sauce

52 pln

Pstrąg pieczony w całości z koprem i cytryną, ziemniak pieczony,
sałatka z rukoli, kopru włoskiego i pomidora
Baked trout with dill and lemon, baked potato, arugula, fennel
and tomato salad

50 pln

DESERY
DESSERTS
Beza, krem mascarpone, świeże owoce
Meringue, mascarpone cream, fresh fruits

20 pln

Ekler z kremem rabarbarowym, żel jabłkowy, konﬁtura z kumkwata
Eclair with rhubarb cream, apple gel and kumquat jam

22 pln

Creme brulee, owoce, czekolada, biscotti
Creme brulee, fruits, chocolate, biscotti

22 pln

Lody rzemieślnicze z owocami i bitą śmietaną
Craft ice-cream with fruits and whipped cream

20 pln

Dania wegetariańskie / Vegetarian meals
Dania bezglutenowe / Gluten-free meals
Dania roślinne / Vegan meals

MENU DLA DZIECI
CHILDREN'S MENU
Bulion z makaronem
Chicken brooth with noodles

10 pln

Fileciki z kurczaka panierowane w płatkach kukurydzianych, frytki,
surówka z marchewki i jabłka
Chicken ﬁllets coated in corn ﬂakes, fries, carrot and apple salad

18 pln

Kotleciki rybne, puree ziemniaczane, surówka z marchewki i jabłka
Fish cakes, mashed potatoes, carrot and apple salad

18 pln

Naleśniki z serem i owocami (2 szt.)
Pancakes with cheese and fruit (2 pieces)

12 pln

Dania wegetariańskie / Vegetarian meals
Dania bezglutenowe / Gluten-free meals
Dania roślinne / Vegan meals

NAPOJE ZIMNE
SOFT DRINKS
Sok Cappy (pomarańczowy/jabłkowy/grejpfrutowy/
porzeczkowy/pomidorowy)
Juices (orange/apple/grapefruit/black currant/tomato)

25 cl

8 pln

Coca Cola/Sprite/Fanta/Kinley tonic

25 cl

8 pln

Woda Kropla Delice gazowana/niegazowana
Water Kropla Delice sparkling/still

33 cl
70 cl

8 pln
14 pln

Lemoniada
Homemade lemonade

20 cl

14 pln

Burn

25 cl

16 pln

Sok ze świeżych owoców (grejpfrut/pomarańcza)
Freshly squeezed juice (grapefruit/orange)

20 cl

16 pln

Bombilla - gazowany napój yerba mate
Bombilla - yerba mate drink

33 cl

16 pln

Matchbata - lemoniada o smaku matchy
Matchbata - matcha ﬂovour lemonade

33 cl

16 pln

Kawa mrożona
Frappe Coffee

20 cl

18 pln

Sok marchwiowy 100%
Carrot juice 100%

33 cl

12 pln

Sok jabłko - aronia 100%
Apple - chokeberry juice 100%

33 cl

12 pln

Sok biały grejpfrut 100%
White grapefruit juice 100%

33 cl

12 pln

Sok jabłko - liczi - pitahaya 100%
Apple - litchi - pitahaya juice 100%

33 cl

12 pln

Smoothie detoks
Pomarańcza, kiwi, jabłko, banan, spirulina
Orange, kiwi, apple, banana, spirulina

20 cl

12 pln

Smoothie odporność
Pomarańcza, banan, jabłko, mango, kurkuma
Orange, banana, apple, mango, turmeric

20 cl

12 pln

Smoothie energia
Ananas, kokos, banan, jabłko, passiﬂora
Pineapple, coconut, banana, apple, passion ﬂower

20 cl

12 pln

Smoothie antyoksydacja
Jabłko, banan, truskawka, jagody acai
Apple, banana, strawberry, acai berries

20 cl

12 pln

NAPOJE GORĄCE
HOT DRINKS
Herbata Eilles
Czarna/zielona/owocowa/mięta/earl grey
Eilles tea
Black/green/fruit/mint/earl grey

10 pln

Espresso

10 pln

Podwójne espresso
Double espresso

16 pln

Americano

12 pln

Americano z mlekiem
Flat white coffee

14 pln

Cappuccino

14 pln

Latte macchiato

14 pln

Latte smakowe
Flavored latte

16 pln

Kawa z likierem Bailey’s
Bailey’s coffee

20 pln

Kawa po Irlandzku
Irish coffee

22 pln

PIWA / BEERS
Piwo beczkowe / Draught beer
......................................................................................................................
Miłosław Marcowe
Jest to tradycyjny europejski Lager, najczęściej warzony na Oktoberfest, będący
doskonałą alternatywą dla "jasnego pełnego". Swój pełny, słodowy smak
Miłosław Marcowe zawdzięcza połączeniu kilku szlachetnych odmian słodów.
Lekka chmielowa goryczka idealnie równoważy słodowość piwa.
Styl: Lager
Kraj: Polska
Browar: Browar Fortuna
Alkohol: 6.00%
Pasteryzowane: Tak

30 cl - 10 pln
50 cl - 14 pln

Piwo butelkowe / Bottled beer
Bagatela Lager
Jasne piwo dolnej fermentacji. Nasza interpretacja klasyki. Solidna goryczka,
jasno złota barwa, biała, gęsta piana. Idealna kompozycja najlepszych chmieli
z Polski, Niemiec i Czech: Junga, Tetnanger i Zatecky. Piwo świeże, rześkie,
lekkie, bardzo orzeźwiające. Piwo warzone tylko dla restauracji Bagatela.
Styl: Lager
Kraj: Polska
Browar: Browar Pivovsky
Alkohol: 5.60%
Pasteryzowane: Tak

50 cl - 16 pln

......................................................................................................................
Budweiser
Powstaje tylko i wyłącznie w Czeskich Budziejowicach, dzięki czemu na każdym
kontynencie smakuje dokładnie tak samo. Tradycja warzenia piwa Budweiser
według niezmiennej od lat, oryginalnej receptury liczy 700 lat. Rewelacyjny smak,
łagodny, a jednocześnie z wyraźnym posmakiem lekkiej goryczki. Głęboki kolor
i idealne nasycenie to jego dodatkowe atuty.
Styl: Premium Lager
Kraj: Czechy
Browar: Budějovický Budvar
Alkohol: 5.00%
Pasteryzowane: tak

50 cl - 14 pln

......................................................................................................................
Warmińskie Rewolucje
Warmińskie Rewolucje to nowa, udoskonalona wersja dawnego Olsztyńskiego.
Ten tradycyjny lager został dodatkowo dochmielony (tzw. chmielenie na zimno).
Odwrócono także samo chmielenie. Na goryczkę użyto chmielu Sybilla,
zaś na aromat chmielu Marynka. Efektem jest gładki, bardzo pijalny, aromatyczny
i orzeźwiający klasyczny lager.
Styl: International Pale Lager
Kraj: Polska
Browar: Kormoran
Alkohol: 5.20%
Pasteryzowane: Tak

50 cl - 16 pln

......................................................................................................................
Piwo na miodzie gryczanym
Ciemne piwo warzone z dodatkiem gryki. Piwo nie jest ﬁltrowane co pozwala
zachować prozdrowotne właściwości wynikające z zawartości drożdży
browarniczych i miodu. Najlepsze do lodów i deserów. Wielokrotnie nagradzane
medalami dla najlepszego piwa aromatyzowanego między innymi nagrodą
Grand Prix na prestiżowym konkursie piwnym Chmielaki Krasnostawskie w 2011 r.
Styl: Ciemny lager
Kraj: Polska
Browar: Jabłonowo
Alkohol: 5.20%
Pasteryzowane: Tak

50 cl - 16 pln

Grodziska Apa
Piwo warzymy na oryginalnych drożdżach grodziskich z autorską kompozycją
polskich odmian chmielu. Odkryjesz w nim aromaty ziołowe, cytrusowe
i owocowe oraz dobrze zbalansowaną goryczkę. W smaku chmielowo-słodowe
z delikatnym akcentem karmelowym, pijalne i bardzo orzeźwiające.
Styl: APA
Kraj: Polska
Browar: Grodzisk
Alkohol: 5.20%
Pasteryzowane: Tak

50 cl - 16 pln

......................................................................................................................
Komes Porter Bałtycki
Komes Porter to kawał historii, nawiązuje do XVIII-wiecznej tradycji picia porterów
w krajach nadbałtyckich. W Twoje ręce składamy świetnie zrównoważone,
ciemne mocne piwo o zdecydowanym smaku. Powolna fermentacja w niskiej
temperaturze w otwartych kadziach oraz długie, przynajmniej 3-miesięczne
leżakowanie pozwoliły piwu nabrać charakteru i osiągnąć pełnię swej złożonej
natury. Bukiet Portera dojrzewa również w butelce.
Styl: Porter Bałtycki
Kraj: Polska
Browar: Browar Fortuna
Alkohol: 9.00%

50 cl - 18 pln

Pszeniczniak
Bardzo aromatyczne, pszeniczne piwo z browaru Amber.
Posiada naturalną dla tego gatunku piwa, bardzo gęstą pianę
oraz orzeźwiający smak z nutami bananów i goździków.
Warzony jest metodą górnej fermentacji.
Styl: Pszeniczne
Kraj: Polska
Browar: Amber
Alkohol: 5,20%
Pasteryzowane: Tak

50 cl - 16 pln

Bowl z piwem
Restauracja bagatela oferuje dla Państwa możliwość zamówienia selekcji
15 piw kraftowych z oferty restauracyjnej.

180 pln

Piwo rzemieślnicze/Craft Beer
Oprócz oferty piw zawartej w naszej karcie posiadamy również limitowane
edycje piw z różnych regionów Polski. Wszystkich informacji o dostępności
i rodzajach piw można zasięgnąć u obsługi.

B
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50 cl - 16 pln

Piwa bezalkoholowe / Alcohol-free beers
Miłosław bezalkoholowe IPA
Miłosław Bezalkoholowe IPA chmielimy na zimno kompozycją aż czterech odmian
chmielu - Citra, Amarillo, Chinook i Lubelski, a dodatek herbaty Sencha Earl Grey
dopełnia cytrusowo-żywiczny proﬁl piwa. Piwo górnej fermentacji, pasteryzowane.
Styl: Non-Alcoholic India Pale Ale
Kraj: Polska
Browar: Browar Fortuna
Alkohol: 0.50%
Pasteryzowane: Tak

50 cl - 12 pln

Bagatela free
Jasne, bezalkoholowe piwo, dolnej fermentacji wyprodukowane przez browar
Pivovsky. Bardzo orzeźwiające dzięki użyciu takich chmieli jak Chinook.
Piwo produkowane tylko dla restauracji Bagatela. Posiada naturalny osad.
Styl: Bezalkoholowy lager
Kraj: Polska
Browar: Pivovsky
Alkohol: 0.20%
Pasteryzowane: Tak

50 cl - 12 pln

ALKOHOLE / SPIRITS

WINO DOMU
HOUSE WINE
Marques de Castilla Sauvignon Blanc &
Chardonnay
Hiszpania, Castilla la Mancha
Sauvignon Blanc & Chardonnay
Bardzo jasna barwa, soczyste aromaty słodkich jabłek i dojrzałych gruszek.
Lekkie owoce tropikalne w tle. W ustach świeże, owocowe, z delikatną
kwasową końcówką. Nieskomplikowane i delikatne wino codzienne.
12,5
%

18 pln

90 pln

Marques de Castilla Barrica
Hiszpania, Castilla la Mancha
Cabernet Sauvignon & Merlot
Połyskliwa barwa z karminowymi reﬂeksami. Aromatyczne, wypełnione czarną
porzeczką i pieprzem, z nutami skóry i świeżych liści mięty. W ustach dobrze
zbudowane i owocowe z wyczuwalnym, słodkim posmakiem miękkich tanin.
12,5
%

18 pln

90 pln

WINA MUSUJĄCE I SZAMPANY
SPARKLING WINE
Bienvenido Cava Brut
Hiszpania, Katalonia
Xarel-lo, Macabeo, Parellada
Wino wytrawne w kolorze jasnego złota. Główne eksponowane aromaty
to orzeźwiająca cytryna i słoneczna gruszka. W smaku aksamitne i kremowe,
ale jednocześnie bardzo rześkie i temperamentne. Nazwa pochodzi
od katalońskiego słowa oznaczającego piwnicę, w której przechowuje się wino.
11,5
%

90 pln

La Jara Prosecco Frizzante
Włochy, Treviso
Glera
Bardzo delikatne i eleganckie wino organiczne i wegańskie, o słomkowożółtej
barwie ze złotymi reﬂeksami. Kwiatowe i owocowe aromaty, wyczuwalny
ananas, mango, jabłko. Kremowe, bardzo wyważone na podniebieniu,
o przyjemnym i długotrwałym smaku.
10,5
%

16 pln

90 pln

Perrier-Jouët Grand Brut
Francja
Perrier-Jouët Grand Brut to delikatny i bardzo elegancki szampan cechujący się
świeżą, żywą owocowością oraz subtelną kompozycją smakowo-aromatyczną,
która znakomicie łączy soczyste nuty cytrusowe z akcentami wanilii, masła, tostów
i marynowanego imbiru. Szampan nierocznikowany. Polecany do dań z ryb,
carpaccio i białych mięs. Doskonale łączy się również z chrupiącymi, zielonymi
sałatkami i tofu.
12,0
%

520 pln

G.H. Mumm
Francja
G.H.Mumm to jeden z największych Domów Szampana na świecie, którego
historia sięga 1827 roku. Winogrona używane do produkcji szampanów
zbierane są ręcznie - bez użycia maszyn - co gwarantuje wysoką jakość trunku.
Champagne Mumm posiada wyjatkowe bąbelki szybko rozbiegające się
po podniebieniu. Barwa Champagne Mumm jest jasno złota z żółtymi
reﬂeksami. Aromat złożony z dominacją dojrzałej brzoskwini, moreli i ananasa.
12,0
%

360 pln

WINA LOKALNE
LOCAL WINE
Dom Jantoń - Blanc de Blanc
Polska, Środkowa Polska
Seyval blanc

11,5
%

Słomkowo-zielona kolorystyka, przepleciona drobnymi bąbelkami.
Świeże, owocowe, z nutkami słodkich, dojrzałych gruszek i niuansami świeżo
wypiekanych, francuskich croissant'ów czy bułeczek brioche, będącymi
pozostałością po fermentacji w butelce i dziewięciomiesięcznym leżakowaniu
z osadem drożdżowym. Klasyczne, zbalansowane, z nienachalną kwasowością
oraz orzechowym ﬁniszu.

160 pln

Dom Jantoń - Rose
Polska, Środkowa Polska
Rondo

12,0
%

Pełna wyrazista barwa, z łagodną pienistością drobnych bąbelków. W nosie
aromaty czerwonych owoców, z wyraźnym wskazaniem na świeże truskawki
oraz delikatną nutką francuskiego rogalika, pochodzącą z wtórnej fermentacji
w butelkach. Zdecydowanie wytrawny smak, w którym niemal roczne
leżakowanie pozwoliło na zbalansowanie się kwasowości i odpowiednie
nasycenie dwutlenkiem węgla, dając uczucie przyjemnego musowania na języku
i pozostawiając przyjemny i długi ﬁnisz.

180 pln

Dom Jantoń - Cabernet Cortis
Polska, Środkowa Polska
Cabernet cortis

13,5
%

Wino, które w swojej kategorii pozostawiło konkurentów daleko, w tyle.
Zwodnicza, zwiewna, pomarańczowo-łososiowa szata usypia delikatnie
czujność. Mimo charakterystycznego tła, złożonego z nut poziomek i rabarbaru,
na pierwszy plan wybija się wyraźny zapach różowego grejpfruta, z nutką
migdałów. W ustach treściwe, tłuste i aksamitne, z wyraźną wytrawnością opartą
o zaledwie pół grama cukru resztkowego na litr wina.

180 pln

Dom Jantoń - Riesling
Polska, Środkowa Polska
Szczep Riesling
Delikatnie żółta barwa z zielonymi reﬂeksami. Przepełnione aromatem łąki
i kwiatów, z wyraźną nutą zielonego jabłka. Wyrazista kwasowość
charakterystyczna dla tego szczepu. Doskonale pasuje do ryb i białych mięs.

220 pln

11,5
%

Dom Jantoń - Solaris
Polska, Środkowa Polska
Solaris

12,5
%

Szata płynnego złota, wpadająca w kolor bałtyckiego bursztynu. Na pierwszym
planie zdecydowany aromat polskich, dojrzałych gruszek, z tłem wypełnionym
nutami miodu i rodzynek, będących efektem pozostawienia gron na krzewach
do późnej jesieni. Esencjonalne, wręcz oleiste, z nutą mandarynkowej
kwasowości, ukrytej pod miodowo-gruszkowym aksamitem. Bardzo dobrze
zbudowane, z dużym potencjałem do leżakowania. Złoty medalista konkursów
krajowych i międzynarodowych, w 2020 roku, którego noty sięgają nawet
96/100 punktów!

140 pln

WINA BIAŁE
WHITE WINE
Ozzi
Australia, Riverland
Chardonnay
Wytrawne białe wino, wytwarzane z winogron Chardonnay, o jasno-słomkowej
barwie, z zielonymi reﬂeksami i wyraźnie wyczuwalnymi aromatami melona
oraz orzeźwiających owoców cytrusowych z delikatnymi nutami dębu.
Na podniebieniu uwydatnia się odrobina słodyczy i zrównoważonej kwasowości,
z bardzo przyjemnym owocowym ﬁniszem.
12,5
%

120 pln

Kingﬁsher
Nowa Zelandia, Nelson
Sauvignon Blanc
Kingﬁsher Sauvignon Blanc o błyszczącej, cytrynowej barwie z zielonymi
reﬂeksami. Cechuje go to co najlepsze i najbardziej rozpoznawalne w Nowej
Zelandii, a więc niezwykle piękny i intensywny bukiet pełen aromatu agrestu,
limonki i dojrzałego melona. Kingﬁsher Sauvignon Blanc to niezwykłe doznania
smakowe - połączenie orzeźwiającej kwasowości z tropikalną słodyczą.
12,0
%

180 pln

Bouchard Chablis
Francja, Burgundia
Chablis
Wino wytrawne o klarownej, jasnozłotej barwie i świeżych aromatach owoców
cytrusowych, kwiatów akacji, brzoskwini oraz suszonych owoców, z mineralną
nutą w tle. W ustach świeże, owocowe, o przyjemnej kwasowości i delikatnie
waniliowym ﬁniszu. Klasyczne Chardonnay z ojczyzny tego szczepu.
12,5
%

220 pln

Save Water Drink Riesling
Niemcy, Rheingau
Riesling
Świeży i żywy, wytrawny Riesling o klarownej złotej barwie z zielonymi
reﬂeksami. Z kieliszka dobywa się charakterystyczny zapach świeżej trawy,
dojrzewających ananasów i soczystych moreli. W smaku harmonijny,
ewoluujący, z miękkim, owocowym wykończeniem.
12,0
%

140 pln

Srebrna Góra Cuvee Blanc
Polska, Małopolska
Johanniter, Solaris, Hibernal

11,5
%

Atrakcyjny biały kupaż lokalnych odmian pochodzących od Rieslinga. Swojej
genealogii zawdzięcza cytrusową świeżość ocieploną aromatami brzoskwini
i moreli, wzbogaconą nutami jabłka, gruszki oraz południowych owoców;
banana, ananasa, mango i marakui. W tle delikatnie pieprzowe, odrobina
kwiatu róży i dzikich polnych kwiatów. W ustach obﬁte, z łagodnie
odświeżającą kwasowością i mineralnym wykończeniem.

160 pln

WINA CZERWONE
RED WINE
Coto Mayor Crianza
Hiszpania, Rioja
Tempranillo
Wino wytrawne o głębokim kolorze wiśni. Na nosie wyczuwalne dojrzałe
owoce o konﬁturowym akcencie i waniliowym, lekko tostowym wykończeniu.
W ustach mięsiste, zrównoważone, z dobrą owocową trwałością. Powstałe
z selekcjonowanych winogron. W procesie fermentacji uzyskuje niezwykłą
krągłość dzięki balansowi owocowości i struktury.
13,0
%

160 pln

Pepe Nero
Włochy, Puglia
Primitivo, Salento IGT

13,5
%

Czerwone wytrawne wino produkowane we włoskim regionie Apulia z gron
szczepu Primitivo. Wino o ciemnym, głębokim kolorze oraz bogatym bukiecie.
W aromatach wyczuwalne są nuty owoców leśnych, ciemnej czekolady,
słodkich wiśni i drewna cedrowego. W ustach równie złożone, o posmaku
czekolady, wanilii, konﬁtury śliwkowej oraz korzennych przypraw. Finisz jest długi,
z aksamitnymi taninami.

180 pln

Barbi Chianti
Włochy, Toskania
Sangiovese, Canaiolo, lokalne szczepy
Trunek wytrawny o pięknym rubinowym kolorze. Na nosie bardzo owocowe
z wyraźnie wyczuwalną dojrzałą śliwką i soczystą wiśnią, z delikatną nutą
ﬁołków. W smaku przyjemne, świeże, o lekkiej strukturze i miękkich taninach
oraz owocowo-mineralnym wykończeniu. Jego nazwa pochodzi od krainy
historycznej w środkowej Toskanii, w której jest produkowany.
13,0
%

120 pln

Agustinos Reserva Carmenere
Chile, Maipo Valley
Carmenere
Głęboka i żywa rubinowa barwa. Piękne aromaty czarnego pieprzu i nuty
czerwonych jagód, czekolady, wanilii i śliwki. Na palecie gładkie,
z zaokrąglonymi miękkimi taninami i dobrze dobraną kwasowością.
Wino bardzo dobrze zrównoważone ze świetnie zintegrowaną beczką.
Wspaniały długi ﬁnisz.
13,5
%

120 pln

Vudu
Portugalia, Tejo
Syrah
Żywy rubinowy kolor, o zapachu zdominowanym przez czerwone owoce
i nuty wanilii. Smak jest soczysty ze świeżymi czerwonymi jagodami, średnio
pikantne. Na podniebieniu eleganckie, harmonijne z długim miękkim ﬁniszem.

140 pln

14,0
%

Piedra Negra Reserva (BIO)
Argentyna, Mendoza
Malbec
Wino organiczne, o pięknym rubinowym kolorze z wiśniowymi reﬂeksami.
W nosie złożone, pikantne, z wyraźnym aromatem czarnych jagód i czarnego
pieprzu, a dzięki dębowej beczce również aromaty czekolady. Wino o idealnej
strukturze, delikatne taniny i słodycz zapewnia długi i intensywny ﬁnisz.
14,5
%

240 pln

Winnica Miłosz
Polska, Wielkopolska
Zwiegelt, Pinot Noir
Aromaty czerwonych owoców: czereśnia, truskawka, malina oraz pestek
wędzonej śliwki. W ustach atłasowe, podbite delikatnie pieprzem.
W barwie - krwistoczerwony rubin z ﬁoletowymi reﬂeksami. Zweigelt zapewnia
winu miękkie taniny, a Pinot Noir dodaje wyrazistości i ziemistości.
13,5
%

220 pln

WINA SŁODKIE
SWEET WINE
Prometeu Prowein
Mołdawia,
Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Franc
Klasyczne wzmacniane słodkie czerwone wino. Ciepłe, przepełnione aromatami
suszonych owoców, z dominującą nutą śliwki i migdałów.

140 pln
18,0
%

Croft Fine Ruby Port
Portugalia, Dolina Douro
Tinta Barroca; Tinta Roriz; Tourgia Franca; Touriga Nacional
Porto o głębokim rubinowoczerwonym kolorze z reﬂeksami granatu. Klasyczny,
intensywny nos z aromatami czarnych owoców. W smaku mocne, energiczne,
o świeżych owocowych nutach i długim, przyjemnym ﬁniszu.

20,0
%

16 pln

240 pln

ALKOHOLE RZEMIEŚLNICZE
SELECTION OF SPIRITS FROM CRAFT INDUSTRIES
Nalewka owocowa
Różne warianty smakowe „Nalewek kresowych”. Każda z nalewek ma
na butelce odręcznie zapisany rok rozlewu, oraz numer butelki. Dostępność
określonych smaków jest zależna od pory roku. Oferujemy również możliwość
zamówienia zestawu degustacyjnego pięciu aktualnie dostępnych smaków
nalewek w specjalnej cenie.

4 cl - 20 pln
1 set - 70 pln

......................................................................................................................
Wódka żytnia
Wyprodukowana w 100% z polskiego żyta, zestawiona oraz rozlewana ręcznie
w małych partiach. Nie będziemy pisać o setkach destylacji - smak obroni się sam!
Pachnie jak chleb razowy, w smaku delikatnie słodka z pieprznym ﬁniszem.

4 cl - 22 pln

......................................................................................................................
Duch Kniei
Nalewka wytworzona na bazie orzecha włoskiego oraz kombinacji 33 ziół
i przypraw korzennych. Na etykiecie z tyłu odręczny podpis autora receptury!

4 cl - 24 pln

Okowita smorodinowa
Smorodina, czyli czarna porzeczka z której została stworzona ta okowita czyli najbardziej szlachetny rodzaj destylatu. Esencja wyciągnięta
z przefermentowanych owoców jest delikatna i przyjemna w smaku.

4 cl - 32 pln

......................................................................................................................
Eliksir
Jest to bitters, ziołowy likier, jakich w Polsce bardzo brakuje. Ciekawostką jest,
że wykorzystano dzikie zioła i owoce, co sprawia, że bardzo trudno wychwycić
nuty aromatyczne.

4 cl - 26 pln

......................................................................................................................
Pomarańczówka
Nowa wersja pomarańczówki Wolfa & Oak, tym razem z dodatkiem
mandarynek. Aromat naleśników z pomarańczowym Grand Marnier, czekoladą
i lukrem. W smaku również naleśniki, słodkie skórki pomarańczy, klementynki.

4 cl - 26 pln

Wódka żytnia malinowa
Połączenie destylatu z malin z najlepszym spirytusem na polskim rynku - żytnim
BIO Organic, tak aby uzyskać delikatny i naturalny posmak owocu.
Produkt otrzymał tytuł Alkoholowego Debiutu Roku w kategorii innowacja.

4 cl - 28 pln

......................................................................................................................
Wódka żytnia mandarynkowa
Legendarna polska wódka żytnia w zupełnie innej odsłonie. Zamiast koncentratów
czy „cukierkowych” aromatów użyto okowity mandarynkowej jako bazy smakowej.
Delikatna i orzeźwiająca.

4 cl - 28 pln

......................................................................................................................
Beerbrand Milkshake - destylat piwny
Destylat piwa z browaru Beerbrand stworzony przez destylarnie Wolf&Oak,
to doskonała propozycja dla pasjonatów unikalnych trunków. W zależności
od gatunku piwa, uzyskujemy ciekawe aromaty owoców, słodu, chleba czy kawy.

4 cl - 34 pln

APERITIF
.................................................................................................................................................................
Martini Bianco/Rosso/Rosato/Extra Dry
10 cl 16 pln
.................................................................................................................................................................
Campari Bitter
4 cl 16 pln
.................................................................................................................................................................
Pernod
4 cl 18 pln
.................................................................................................................................................................
Aperol
4 cl 16 pln

WÓDKA
VODKA
.................................................................................................................................................................
Żołądkowa Gorzka
4 cl 14 pln
.................................................................................................................................................................
Żubrówka
4 cl 14 pln
.................................................................................................................................................................
Finlandia
4 cl 16 pln
Finlandia smakowa (grejpfrut, lime, mango, blackcurrant)

4 cl

16 pln

Ostoya
4 cl 16 pln
.................................................................................................................................................................
Zielona Natura
4 cl 16 pln
.................................................................................................................................................................
Absolut Blue
4 cl 16 pln
J.A. Baczewski
4 cl 16 pln
.................................................................................................................................................................
CanaRio Cachaça
4 cl 18 pln
.................................................................................................................................................................
Ciroc
4 cl 26 pln
Belvedere

4 cl 28 pln

LIKIERY
LIQUEURS
......................................................
Becherovka

4 cl

14 pln

Passoã

4 cl

14 pln

Malibu

4 cl

16 pln

Bailey’s

4 cl

16 pln

Peachtree

4 cl

16 pln

Blue Curacao

4 cl

16 pln

Crème de Cassis

4 cl

16 pln

Tia Maria

4 cl

16 pln

Cointreau

4 cl

18 pln

Jack Daniel's Apple

4 cl

18 pln

Jack Daniel's Fire

4 cl

18 pln

Jägermeister

4 cl

18 pln

Midori

4 cl

18 pln

Amaretto

4 cl

18 pln

Lillet

4 cl

18 pln

Southern Comfort

4 cl 20 pln

Galliano

4 cl

Chambord

4 cl 28 pln

24 pln

GIN
.................................................................................................................................................................
Beefeater
4 cl 16 pln
Bombay Sapphire
4 cl 18 pln
.................................................................................................................................................................
Ford's
4 cl 24 pln
Malfy
4 cl 26 pln
.................................................................................................................................................................
Monkey 47
4 cl 32 pln

TEQUILA
.................................................................................................................................................................
4 cl 18 pln
El Jimador Silver
.................................................................................................................................................................
El Jimador Reposado
4 cl 20 pln
.................................................................................................................................................................
Don Julio
4 cl 46 pln

RUM
.................................................................................................................................................................
Havana Club 3 y.o.
4 cl 16 pln
Havana 7 y.o.
4 cl 20 pln
.................................................................................................................................................................
Plantation Orginal Dark
4 cl 22 pln
.................................................................................................................................................................
Plantation Vintage
4 cl 30 pln
.................................................................................................................................................................
Dos Maderas
4 cl 36 pln
.................................................................................................................................................................
Don Papa
4 cl 38 pln
.................................................................................................................................................................
Phraya
4 cl 40 pln

WHISKY/WHISKEY
BLENDED
Ballantine's Finest

4 cl

16 pln

Johnnie Walker Blenders' Batch

4 cl

18 pln

Jameson Single Cask

4 cl

18 pln

Ballantine's 12

4 cl 20 pln

Chivas Regal 12

4 cl 22 pln

Johnnie Walker Black Label

4 cl 28 pln

Chivas Regal XV

4 cl 30 pln

Chivas Regal 18

4 cl 46 pln

Chivas Regal Ultis

4 cl 90 pln

Chivas Regal Royal Salute

4 cl 92 pln

BOURBON / TENNESEE WHISKEY
Jim
Beam
.................................................................................................................................................................
4 cl 16 pln
.................................................................................................................................................................
Jim Beam Black
4 cl 18 pln
.................................................................................................................................................................
Jack Daniel's
4 cl 20 pln
Jack Daniel's Rye
4 cl 22 pln
.................................................................................................................................................................
Jack Daniel's Gentleman Jack
4 cl 24 pln
.................................................................................................................................................................
Jack Daniel's Single Barrel
4 cl 34 pln
.................................................................................................................................................................
Woodford Reserve
4 cl 44 pln
Elijah Craig

4 cl 46 pln

SINGLE MALT
Speyside
BenRiach
BenRiach Smoky
Old Ballantruan
Glenlivet
Macallan

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
Lowlands

Glenkinchie
Auchentoshan
Bladnoch

36 pln
40 pln
46 pln
52 pln
62 pln

4 cl 34 pln
4 cl 38 pln
4 cl 48 pln

Highland
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

Glenmorangie
Glenglassaugh Evolution
Glenglassaugh Torfa
Glendronach
Oban

34 pln
40 pln
40 pln
44 pln
44 pln

Wyspy / Island
Talisker
Scapa
Arran

4 cl 34 pln
4 cl 38 pln
4 cl 48 pln
Campbeltown

Glenscotia
Springbank

4 cl 38 pln
4 cl 46 pln
Islay

Laprohaig
Bowmore
Ardbeg

4 cl 38 pln
4 cl 42 pln
4 cl 44 pln

BRANDY
.................................................................................................................................................................
Stock 84 V.S.O.P. Riserva
4 cl 18 pln
.................................................................................................................................................................
Metaxa *******
4 cl 22 pln

CALVADOS
.................................................................................................................................................................
Papidoux X.O.
4 cl 22 pln

ARMAGNAC
.................................................................................................................................................................
4 cl 38 pln
Cles Des Ducs X.O.

COGNAC
.................................................................................................................................................................
Hennessy V.S.
4 cl 28 pln
.................................................................................................................................................................
Hennessy Fine
4 cl 36 pln
.................................................................................................................................................................
Martell V.S.O.P.
4 cl 36 pln
.................................................................................................................................................................
Hennessy X.O.
4 cl 110 pln
.................................................................................................................................................................
Hennessy Paradis
4 cl 360 pln

KOKTAJLE
COCKTAILS
...............
Kolumna Park Cocktail
Wódka gruszkowa, likier melonowy, sok ananasowy,
syrop z zielonego jabłka, sok z limonki

22 pln

Mojito
Rum, limonka, mięta, cukier brązowy, woda gazowana

18 pln

Cuba Libre
Rum, cola, limonka

18 pln

Whisky sour
Whisky, sok z cytryny, syrop cukrowy, angostura

18 pln

Passion sour
Whisky, Passoa, syrop marakuja, sok z limonki

20 pln

Fruit Jack Daniel's sour
Jack Daniel's crème de casis, syrop wiśniowy,
domowy syrop rozmarynowy, sok z limonki

20 pln

Pina Colada
Rum, syrop kokosowy, mleko, sok ananasowy

18 pln

Sex on the Beach
Wódka, likier brzoskwiniowy, syrop kokosowy,
sok pomarańczowy, sok z żurawiny

18 pln

Tequila sunrise
Tequila, sok pomarańczowy, grenadyna

18 pln

Cosmopolitan
Wódka, likier pomarańczowy, sok żurawinowy,
sok z limonki

18 pln

...................................
Daiquiri
Rum, sok z limonki, syrop cukrowy

18 pln

Pear Daiquiri
Rum, wódka gruszkowa, syrop gruszkowy, puree gruszkowe,
sok z limonki

22 pln

Melon - Cucumber Daiquiri
Rum, likier melonowy, syrop ogórkowy, ogórek, koperek, sok z limonki

22 pln

Caipirinha
Cachaca, limonka, cukier trzcinowy

18 pln

Caipiroska
Finlandia, limonka, cukier trzcinowy

18 pln

Godfather
Whisky, amaretto

18 pln

Mai Tai
Rum, sok z cytryny, sok pomarańczowy, sok ananasowy, amaretto

18 pln

Manhattan
Whisky, Martini Rosso, angostura

18 pln

Margarita
Tequila, likier pomarańczowy, sok z cytryny

20 pln

Long Island Iced Tea
Wódka, rum, tequila, gin, likier pomarańczowy, cola, limonka

26 pln

Old Fashioned
Woodford, angostura, syrop cukrowy

36 pln

Wszystkie ceny podane są w PLN / Ceny zawierają podatek VAT
All prices are in PLN / All prices are inclusive of the VAT
Alkohol szkodzi zdrowiu
Alcohol may harm your health

