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.

SZLAKIEM KUCHNI REGIONU
REGIONAL CUISINE TRAIL
Tatar z buraka, warzywa piklowane, marynowane grzyby,
oliwa szczypiorkowa
Beet tartare, pickled vegetables, pickled mushrooms, chives oil

24 pln

Zalewajka, puree ziemniaczane, wędzone żeberko, grzyby
Sour rye soup, mashed potatoes, smoked rib, mushrooms

18 pln

Czernina, makaron, owoce suszone
Duck blood soup, pasta, dried fruit

18 pln

Długo pieczone żebro wieprzowe, sos śliwkowy, ziemniaki
zasmażane, sałatka z ogórka kiszonego, cebuli, papryki
konserwowej, jabłka
Long baked pork rib, plum sauce, fried potatoes, pickled cucumber
salad, onion, pickled pepper, apple

38 pln

Schab z kością, puree ziemniaczane z koperkiem, mizeria
Pork chop with bone, potato puree with dill, cucumber salad

38 pln

Gołąbki z zieloną soczewicą, zielonym grochem
i ryżem, sos serowo-pomidorowy
Stuffed cabbage with green lentils, green peas and rice,
cheese and tomato sauce

28 pln

Sernik jeżynowy, lody pistacjowe, sos pomarańczowy
Blackberry cheesecake, pistachio ice cream, orange sauce

20 pln

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

PRZYSTAWKI
STARTERS
Tatar wołowy, warzywa piklowane, marynowane grzyby,
oliwa szczypiorkowa, żółtko konﬁtowane
Beef tartare, pickled vegetables, pickled mushrooms, chives oil, conﬁt yolk

28 pln

Tatar z buraka, warzywa piklowane, marynowane grzyby,
oliwa szczypiorkowa
Beet tartare, pickled vegetables, pickled mushrooms, chives oil

24 pln

Śledź, ziemniak, żel śliwkowy, pieczona cebula, dynia
marynowana, oliwa pietruszkowa
Herring, potato, plum gel, baked onion, marinated pumpkin, parsley oil

24 pln

Carpaccio wołowe, zielone sałaty, parmezan, sos cezar, oliwki
Beef carpaccio, green salad, parmesan, caesar sauce

32 pln

ZUPY
SOUPS
Zalewajka, puree ziemniaczane, wędzone żeberko, grzyby
Sour rye soup, mashed potatoes, smoked rib, mushrooms

18 pln

Czernina, makaron, owoce suszone
Duck blood soup, pasta, dried fruit

18 pln

Rosół wołowy, kluski, warzywa
Beef broth, noodles, vegetables

18 pln

Roślinna zupa Pho, warzywa, makaron, tofu
Vegetable Pho soup, vegetables, noodles, tofu

24 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
Sałata z polędwicą wołową, ﬁga, rzodkiew marynowana,
piklowany ogórek, pomidor koktajlowy, winegret musztardowy
Mixed salad with beef tenderloin, ﬁg, marinated radish, pickled
cucumber, cherry tomato, mustard vinaigrette

28 pln

32 pln
36 pln
40 pln

PIEROGI, PASTY
DUMPLINGS, PASTA
Makaron tagliatelle, boczniak, dynia, fasola edamame, rukola,
ser bursztyn
Tagliatelle pasta, oyster mushroom, pumpkin, edamame beans,
arugula, amber cheese
Dodatki do wyboru / Extras to choose:
- Pierś z kurczaka / Free-range chicken ﬁllet
- Krewetki / Shrimps
Pierogi „ruskie”, zielone warzywa, sos kurkowy
Dumplings with potato and plant cheese, green vegetables,
chanterelle mushroom sauce

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

28 pln

38 pln
40 pln
34 pln

DANIA GŁÓWNE
MAIN DISH
Golonka w porterze bałtyckim, pieczone ziemniaki, kiszona kapusta
zasmażana, sos własny, chrzan
Pork knuckle in a Baltic porter, baked potatoes, fried sauerkraut, sauce,
horseradish

42 pln

Długo pieczone żebro wieprzowe, sos śliwkowy, ziemniaki
zasmażane, sałatka z ogórka kiszonego, cebuli, papryki
konserwowej, jabłka
Long baked pork rib, plum sauce, fried potatoes, pickled cucumber
salad, onion, pickled pepper, apple

38 pln

Polędwica wołowa, masło ziołowe, ziemniak conﬁt, warzywa
grillowane, sos demi glace z pieprzem, sos serowy
Beef tenderloin, herb butter, conﬁt potato, grilled vegetables,
pepper demi glace sauce, cheese sauce

74 pln

Polędwiczka wieprzowa, puree marchewkowe, młode warzywa,
demi glace, popcorn
Pork tenderloin, carrot puree, vegetables, demi glace, popcorn

38 pln

Pierś z kaczki, gratin buraczane, pak choi, jabłko,
sos wiśniowo-ﬁgowy
Duck breast, beetroot gratin, pak choi, apple,
and cherry-ﬁg sauce

44 pln

Gołąbki z zieloną soczewicą, zielonym grochem
i ryżem, sos serowo-pomidorowy
Stuffed cabbage with green lentils, green peas and rice,
with cheese and tomato sauce

28 pln

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

BURGERY
BURGERS
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,
potato grate

32 pln

Burger wege, kotlet z ciecierzycy, buraka i orkiszu,
ser cheddar, pomidor, ogórek piklowany, sałata lodowa,
konﬁtura z czerwonej cebuli, malin i bazylii,
sos musztardowy, kratka ziemniaczana
Vege burger, beetroot and spelled chickpea cutlet, cheddar
cheese, tomato, pickled cucumber, iceberg lettuce, red onion jam
with raspberry and basil, mustard sauce, potato grate

28 pln

DANIA RYBNE
FISH DISHES
Filet z łososia
Salmon ﬁllet

48 pln

Do wyboru / To choose:
- risotto z chorizo i świeżym szpinakiem, ser bursztyn
risotto with chorizo and fresh spinach, amber cheese
- cytrynowe risotto, świeży szpinak, groszek cukrowy, ser bursztyn
lemon risotto, fresh spinach, sugar peas, amber cheese
Polędwica z dorsza w panierce z ziaren słonecznika i dyni, puree
z pieczonego kalaﬁora, mini warzywa, sos holenderski
Cod sirloin in sunﬂower and pumpkin coating, roasted cauliﬂower puree,
mini vegetables, hollandaise sauce

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

50 pln

DESERY
DESSERTS
Sernik jeżynowy, lody pistacjowe, sos pomarańczowy
Blackberry cheesecake, pistachio ice cream, orange sauce

20 pln

Fondant czekoladowy, lody karmelowe, owoce leśne
Chocolate fondant, caramel ice cream, forest fruits

20 pln

Pieczone jabłko, ser, kasztany, śliwki
Baked apple, cheese, chestnuts, plums

20 pln

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

10 pln

Kotlet devolay, puree ziemniaczane, surówka sezonowa
Devolay cutlet, mashed potatoes, seasonal salad

18 pln

Roślinne spaghetti bolognese
Vegan spaghetti bolognese

18 pln

Lody z owocami i czekoladą
Ice cream with fruit and chocolate

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

Kawa mrożona
Frappe Coffee

20 cl

18 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
Selekcja piw z regionalnych browarów
Selection of beers from regional breweries

Piwo beczkowe
Draught beer
......................................................................................................................
Miłosław Nieﬁltrowany
Naturalnie mętne, rześkie jasne piwo o tradycyjnym smaku. Powstaje tak,
jak w czasach, gdy nie znano jeszcze technologii ﬁltracji. Warzone jest
przy użyciu tradycyjnych otwartych kadzi. Dzięki tej metodzie piwo powstaje
tak jak chciała natura: bez pośpiechu, z dbałością o smak i aromat.
Styl: Specjalne
Kraj: Polska
Browar: Browar Fortuna
Alkohol: 5.50%
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.
Styl: Lager
Kraj: Polska
Browar: Browar Pivovsky
Alkohol: 5.60%
Pasteryzowane: Tak

30 cl - 12 pln
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,
aś 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
Grodziska APA to nasza wizja American Pale Ale. 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: 5.2%
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 bowl z piwem,
czyli selekcję 15 piw z oferty restauracyjnej.

180 pln

Piwo rzemieślnicze/ Craft Beer
B
E
E
R

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

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

Bakalář Nealkoholicky
Jego zrównoważony smak nadaje idealne połączenie słodowej bazy
z wysokogatunkowymi chmielami i suszonymi chmielami polerowanego buraka
ćateckiego, które są macerowane w piwie przez całą długość leżenia i nadają
piwu bezalkoholowemu niepowtarzalny i niezastąpiony zapach i smak.
Styl: Bezalkoholowy lager
Kraj: Czechy
Browar: Bakalář Rakovník
Alkohol: 0.50%
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
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

Moet & Chandon Brut Imperial
Francja
Wyśmienity szampan będący owocem ponad stu rodzajów win pochodzących
z trzech doskonałych szczepów winogron: Pinot Noir, Chardonnay oraz Pinot
Meunier. Jego złoto-żółty kolor z subtelnymi zielonkawymi reﬂeksami idealnie
komponuje się z aromatycznym bukietem zielonego jabłka, owoców cytrusowych
oraz orzechów nerkowca.
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 - Deep Rose
Polska, Środkowa Polska
Leon Millot

14,0
%

Pełne sprzeczności i kontrowersji wino, podważające stereotypy, dotyczące win
typu „rosé”. Głęboka różowa barwa, przypominająca niejednokrotnie lekkie
czerwone wina, niż ogólnie rozumiane róże. Wino z charakterem, posiadające
sporo ciała i wysoką alkoholowość, która po raz kolejny bliższa jest czerwieni.
Zaskakujące aromaty owoców pestkowych, z niespodziewanie dominującym
akcentem moreli, wybijającej się ponad czerwone owoce.

140 pln

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

Moon Twist
Nowa Zelandia, Marlborough
Sauvignon Blanc
Piękne i czyste o jasnożółtym kolorze. W nosie elegancki i świeży bukiet owoców
cytrusowych z dominującymi aromatami dojrzałych gruszek i moreli. W ustach
pełne, na podniebieniu świeże i kremowe z doskonale zachowaną równowagą
między słodyczą i kwasowością, zbudowaną na smaku bananów i owoców
tropikalnych i maślanymi niuansami. Finisz długi i trwały.
12,5
%

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

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 12 pln
.................................................................................................................................................................
Żubrówka
4 cl 12 pln
.................................................................................................................................................................
Ostoya
4 cl 16 pln
.................................................................................................................................................................
Zielona Natura
4 cl 16 pln
.................................................................................................................................................................
Finlandia
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

Baileys

4 cl

16 pln

Peachtree

4 cl

16 pln

Blue Curacao

4 cl

16 pln

Crème de Cassis

4 cl

16 pln

Jägermeister

4 cl

16 pln

Tia Maria

4 cl

16 pln

Cointreau

4 cl

18 pln

Midori

4 cl

18 pln

Amaretto

4 cl

18 pln

Southern Comfort

4 cl 20 pln

Galliano

4 cl

Choya Kokuto

4 cl 28 pln

Chambord

4 cl 28 pln

24 pln

GIN
.................................................................................................................................................................
Gordons
4 cl 16 pln
Bombay Sapphire
4 cl 18 pln
.................................................................................................................................................................
Tanqueray
4 cl 22 pln
.................................................................................................................................................................
Monkey 47
4 cl 32 pln

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

RUM
.................................................................................................................................................................
Havana Club 3 y.o.
4 cl 16 pln
.................................................................................................................................................................
Plantation Orginal Dark
4 cl 20 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

14 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 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 18 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
Old Ballantruan
Glenlivet
Macallan

4 cl 36 pln
4 cl 46 pln
4 cl 52 pln
4 cl 62 pln
Lowlands

Glenkinchie
Auchentoshan
Bladnoch

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

Glenmorangie
Glengoyne
Tomatin
Oban

4 cl 34 pln
4 cl 38 pln
4 cl 38 pln
4 cl 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
Lagavulin

4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

38 pln
42 pln
44 pln
46 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 sour
Whisky, 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

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

White Lady
Gin, likier pomarańczowy, sok z limonki

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

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

