Karta Alkoholi

Whiskey 40ml

.......................................................
DEWAR’S WHITE LABEL

16zł

DEWAR’S 12YO

22zł

ABERFELDY 12yo SINGLE MALT

28zł

JAMESON

12zł

JACK DANIEL’S

14zł

JACK DANIEL’S HONEY

13zł

JIM BEAM

10zł

BALLANTINES

10zł

BALLANTINES 12 YO

16zł

JOHNNIE WALKER RED LABEL

10zł

JOHNNIE BLACK LABEL

15zł

JOHNNIE BLUE

90zł

CHIVAS REGAL 12YO

20zł

CHIVAS REGAL 18YO

35zł

Brandy 40ml

.......................................................
METAXA 7*

16zł

METAXA 12*

22zł

Cognac 40ml

.......................................................
HENNESSY VS

20zł

MARTELL VSOP

18zł

MARTELL XO

70zł

Likiery 40ml

.......................................................
MALIBU

10zł

SHERIDAN’S

12zł

ARCHERS

10zł

PASSOA

10zł

BAILEYS

10zł

Rum 40ml

.......................................................
BACARDI CARTA BLANCA

10zł

BACARDI CARTA NEGRA

12zł

BACARDI CARTA ORO

12zł

BACARDI OEKHEART SMOKED CINNAMON

10zł

CACHACA

13zł

Tequila 40ml

.......................................................
OLMECA SILVER

12zł

OLMECA GOLD

15zł

Gin 40ml

.......................................................
BOMBAY SAPPHIRE

16zł

BOSFORD PINK

14zł

SEAGRAM’S

10zł

TANQUERAY NO. TEN

24zł

Aperitiv

.......................................................
MARTNI BIANCO 100ml

10zł

MARTINI ROSSO 100ml

10zł

MARTINI ROSATO 100ml

10zł

MARTNI EXTRA DRY 100ml

10zł

APEROL 40ml

10zł

CAMPARI 40ml

10zł

BECHEROVKA 40ml

10zł

JAGERMEISTER 40ml

12zł

Wódka / Vodka 40ml
.......................................................

GREY GOOSE

20zł

WYBOROWA

7zł

ŻUBRÓWKA BISON GRASS

7zł

FINLANDIA

9zł

DĘBOWA

10zł

SOPLICA ORZECH LASKOWY

7zł

SOPLICA WIŚNIOWA / CHERRY

7zł

SOPLICA MALINOWA / RASPBERRY

7zł

ŚLIWOWICA 50%/72%

13zł / 17zł

PRZEPALANKA GÓRALSKA

10zł

CYTRYNÓWKA GÓRALSKA

10zł

BIMBER GÓRALSKI

10zł

MIODONKA TRADYCYJNA

10zł

MIODULA PREZYDENCKA

18zł

BELVEDER

20zł

Piwo / Beer

.......................................................
ŻYWIEC LANY / DRAFT 0,5l

7zł

ŻYWIEC LANY / DRAFT 0,3l

5zł

ŻYWIEC BIAŁY LANY / DRAFT 0,5l

8zł

ŻYWIEC BIAŁY LANY / DRAFT 0,3l

6zł

ŻYWIEC BUTELKA / BOTTLE 0,5l

8zł

ŻYWIEC PORTER BUTELKA / BOTTLE 0,5l

9zł

ŻYWIEC APA BUTELKA / BOTTLE 0,5l

9zł

ŻYWIEC BEZALKOHOLOWY / FREE BUTELKA / BOTTLE 0,5l

8zł

WARKA BUTELKA / BOTTLE 0,5l

8zł

PAULANER BUTELKA / BOTTLE 0,5l

10zł

HEINEKEN BUTELKA / BOTTLE 0,5l

8zł

DESPERADOS BUTELKA / BOTTLE 0,4l

8zł

WARKA RADLER BUTELKA / BOTTLE 0,5l

7zł

Drinki / Drinks

.......................................................
PINA COLADA

22zł

LONG ISLAND

30zł

MOHITO

18zł

DAIQUIRI

24zł

TEQUILA SUNRISE

22zł

APEROL SPRITZ

26zł

SEX ON THE BEACH

22zł

CAIPIRINHA

18zł

(rum bacardi carta blanca, malibu, mleko / milk, sok ananasowy / pineapple juice)

(rum bacardi carta negra, tequila, cointreau, wyborowa, gin, cola)

(rum bacardi carta blanca, limonka, cukier / sugar, mięta, lód / ice, woda gazowana / sparkling water)

(bacardi carta blanca, limonka / lime, cukier / sugar)

(tequila, sok pomarańczowy / orange juice, grenadina)

(aperol, prosecco, woda gazowana / sparkling water, pomarańcze / orange)

(wyborowa, archers, grenadina, sok pomarańczowy / orange juice)

(cachaca, syrop cukrowy, mięta, woda gazowana / sparkling water)

WHISKY SOUER

24zł

CUBA LIBRE

22zł

(whisky, cointreau, sok z cytryny, syrop cukrowy / sugar, syrop litchi)

(rum bacardi, limonka / lime, coca cola)

Wina białe / White wines:
.......................................................

MONTE DE SEDA (CVR alentejano / Portugalia / Portugal)
SZCZEP / STRAIN: ARINTO, ANTAO VAZ

0,5l- 40zł
100ml- 9zł

Wino mocno owocowe z orzeźwiającą nutą i cytrusowym smakiem, świeże i eleganckie.
Doskonała równowaga między słodyczą i kwasowością.
Very fruity wine with a refreshing note and citrus flavour. Fresh and elegant. Impeccable balance between sweetness and acidity.

FORAL DE MEDA - (DOC douro superiore / Portugalia / Portugal)
SZCZEP / STRAIN: VIOSINHO, RABIGATO, GOUVEIO

0,75l- 60zł
100ml- 12zł

Wyczuwalne świeże, cytrusowe i tropikalne aromaty. Smak jest rześki, świeży z dobrze wyważoną kwasowością.
Perceptible refreshing citrus and tropical aromas. the taste is brisk, fresh, with well balanced acidity.

CASTELFEDER GEWÜRZTRAMINAR - (DOC Alto Adige/ Włochy / Italy)
SZCZEP / STRAIN: GEWURZTRAMINER

0,75l- 120zł

Unikatowe wino zachwycające złotą barwą z pomarańczowymi refleksami.
Wyczuwalne intensywne aromaty liczi, lukrecji oraz pigwy. W 2018 r. zostało najwyżej ocenionym białym winem włoskim przez
Stowarzyszenie Sommelierów Polskich.
Unique vine with beautifull gold color. Perceptible intense aroma of litchi licorice and quince. In 2018 was rate by group of polish vine
specialist as best Italian vine.

XISTO LOUREIRO - (DOC Vinho Verde / Portugalia / Portugal)
SZCZEP / STRAIN: LOUREIRO

0,75l- 75zł

Wyjątkowe wino o kwiatowo-cytrusowym aromacie. Lekki, cytrusowy smak o delikatnym aromacie owoców tropikalnych. Dobrze
zrównoważona kwasowość zapewniająca szczególną świeżość. Delikatnie musujące.
Unique wine of a flower/ citrus aroma. Light, citrus flavor with a delicate tropical fruit scent. Well-balanced acidity that provides
particular freshness.

TRAMIER CHARDONNAY (vin de France / Francja / France)
SZCZEP / STRAIN: CHARDONNAY

0,75l - 60zł

Wyczuwalne wyraźne aromaty owoców cytrusowych. Klasyczne chardonnay o wysokiej mineralności oraz o długim i przyjemnym
finiszu.
Perceptible strong citrus aroma. Classic, perfectly balanced highly mineral Chardonnay.
It has a long and pleasant finish.

CUATRO RAYAS (d.o. Rueda / Hiszpania / Spain)
SZCZEP / STRAIN: SAUVIGNON BLANC

0,75l - 65zł

Jednoszczepowe wino o jasnożółtym kolorze, owocowe i aromatyczne; dostojny
i zrównoważony smak o aromacie owoców cytrusowych i białych kwiatów, z nutą balsamiczną i odrobiną mięty.
A varietal wine of a bright yellow color. Fruity and aromatic. Dignified and balanced taste. citrus fruit &white flower scent, with a
balsamic note and a little mint.

OROPASSO (igt veneto / Włochy / Italy)
SZCZEP / STRAIN: CHARDONNAY, GARGANEGA

0,75l - 70zł

Delikatny bukiet z nutami kwiatów i owoców tropikalnych. Smak świeży, mineralny, bardzo dobrze zbalansowany.
Gentle bouquet with flower & fruit notes- peach and apricot. Full,slightly,creamy taste. Perceptible flavor of fruit, citrusfruit and
spices. Fresh, mineral very well-balanced.

SAN LORENZO (doc soave classico / Włochy / Italy)
SZCZEP / STRAIN: GARGANEGA, TREBBIANO DI SOAVE

0,75l - 84zł

Bukiet o charakterystycznym delikatnym aromacie kwiatów akacji. Smak wytrawny, świeży jak soczyste owoce tropikalne,
klasyczna mineralność i dobrze zbalansowana kwasowość.
Bouquet with a characteristic, delicate aroma of acacia flower. Dry taste, fresh just like juicy tropical fruit. Wine of classical minerality
and well-balanced acidity.

Wina różowe / Rose wines:
.......................................................

XISTO – ESPADEIRO (doc vinho verde / Portugalia / Portugal)
SZCZEP / STRAIN: ESPADEIRO

0,75l - 70zł

Unikatowe różowe vinho verde ze szczepu espadeiro. W nosie dojrzałe czerwone owoce i dzika róża.
W ustach odrobina karmelu i truskawki oraz skórka pomarańczowa.
Unique rose Vinho Verde from espadeiro strain. It hass cent of ripe, red fruit and wild rose. slight taste of caramel, strawberry and
orange skin. Extraordinarily fresh and aromatic.

Wina czerwone / Red wines:
.......................................................

ENIGMA (igt rubicone / Włochy / Italy)
SZCZEPY / STRAIN: SANGIOVESE (APPASSIMENTO)

0,75l - 140zł

Enigma…bardzo tajemnicze wino. Unikatowy smak i aromat, którego nie da się zapomnieć.
Enigma… incredibly mysterious wine. Unique taste and unforgettable aroma.

MONTE DE SEDA (cvr alentejano / Portugalia / Portugal)
SZCZEP / STRAIN: ARAGONES, CABERNET SAUVIGNON,
ALICANTE BOUSCHET, SYRAH

0,5l - 40zł
100ml - 9zł

Aromatyczne wino z nutami czerwonych owoców i przypraw. Jedwabiste i eleganckie, gładkie i zrównoważone.
Aromatic wine with a delicate flavor of fruit and spices. Silky elegant, plain and sustainable.

QUINTA VALE D’ALDEIA (doc douro superiore / Portugalia / Portugal)
SZCZEP / STRAIN: TOURIGA NACIONAL, TINTA RORIZ, TOURIGA FRANC

0,75l - 90zł

Kwintesencja portugalii. Wyczuwalne aromaty dojrzałych czerwonych owoców, jagód i czarnych wiśni z nutami drewna,
w którym przez 14 miesięcy leżakowało. Elegancki smak o dobrej kwasowości i aksamitnych taninach,
dobrze ustrukturyzowane i harmonijne wino.
The quuintessence of Portugal. Perceptible aromas of ripe red fruit- blueberries and cherries, with a delicate flavor of wood,
in which it has been aging for 14 months. Elegant taste, good acidity and velvety tannins. Well-structured and harmonic wine.

CHATEAU GRAND GAMELLE (aoc bordeaux / Francja / France)
SZCZEP / STRAIN: MERLOT, CABERNET SAUVIGNON, CABERNET FRANC

0,75l - 85zł

Wyczuwalne aromaty dojrzałych czarnych jagód. Gładkie, delikatne, aromatyczne i dobrze zbudowane wino o długim finiszu.
Perceptible aroma of ripe European branberries. Plain, delicate, aromatic, and robust wine. It has a long finish.

TRAMIER (vin de France / Francja / France)
SZCZEP / STRAIN: PINOT NOIR

0,75l - 70zł

Klasyczny pinot noir o wyczuwalnym smaku jagód. Wino o delikatnej pikantności, dobrze wyważone z przyjemnym finiszem.
Classic and sophisticated Pinot Noir from southern France. Juicy, robust, with a perceptible cherry flavor.
Slightly spicy and well-balanced with a warm, ripe aftertaste.

MAVUM ROSSO (IGT veneto / Włochy / Italy)
SZCZEP / STRAIN: CORVINA VERONESE, CABERNET SAUVIGNON

0,75l - 65zł
100ml - 13zł

Wino o intensywnie rubinowej barwie, z charakterystycznym bukietem o lekko pikantnych nutach. Wytrawne i aksamitne,
delikatne i dobrze zbalansowane.
Wine of an intense ruby red color with a ripe fruit, characteristic bouquet, vanilla and almond scent. Dry and velvet, sapid and nicely
balanced.

NEROPASSO (IGT veneto / Włochy / Italy)
SZCZEP / STRAIN: CORVINONE, CORVINA, CABERNET

0,75l - 80zł

Wino o intensywnym rubinowym kolorze. Bogaty bukiet leśnych owców z nutą wiśni, czereśni i śliwek. Delikatny i aksamitny
smak, trwały, z delikatnymi taninami na finiszu.
Wine of an intense ruby red color. Spicy forest fruit bouquet with hints of cherry, black cherry and plum compote. Fine and velvet
palate, persistent, with soft tannins at the end.

CASATO DI MELZI – PRIMITIVO (igt Salento / Włochy / Italy)
SZCZEP / STRAIN: 100% PRIMITIVO

0,75l - 65zł

Klasyczne Primitivo o mocnej budowie, intensywne, o zdecydowanym smaku i przebijającą lekką słodyczą.
Classic Primitivo, robust intense with a distinctive black cherry, vanilla and herb scent.
Powerful, rich taste and lingering finish.

BISCARDO – AMARONE (docg Della Valpolicella / Włochy / Italy)
SZCZEP / STRAIN: CORVINA, RONDINELLA, MOLINARA

0,75l - 170zł

Wino o intensywnym czerwonym kolorze na bazie suszonych winogron. Dzięki 24 miesięcznym leżakowaniu w dębowych
beczkach francuskich wino o aksamitnym, bogatym aromacie wiśni, migdałów i suszonych owoców. Wino skoncentrowane
i wybitnie eleganckie.
Rich wine of a intense red color. Produced from raisins. Velvety and rich scent of cherry, almond, and dried fruit.
Flavorful, mild and remarkably elegant.

CHÂTEAUNEUF DU PAPE (aoc Chateauneuf du Pape / Francja / France)
SZCZEP / STRAIN: 70 % GRENACHE, 30 % SYRAH

0,75l - 160zł

Jedno z najsłynniejszych win francuskich. O intensywnych aromatach czerwonych i czarnych owoców, przypraw, nut
balsamicznych oraz żywicznych. W smaku pełne, idealnie zbalansowane i dobrze zbudowane.
One of the most known French wines. Intense aroma characteristic of red and black fruit, spices, balsamic and resinous notes.
Full, ideally balanced and robust taste.

Wina musujące / Sparkling wines:
.......................................................

PROSECCO MILLESIMATO SPUMANTE (doc Prosecco / Włochy / Italy)
SZCZEP / STRAIN: GLERA

0,75l - 65zł
100ml - 13zł

Bukiet intensywny i aromatyczny, z nutami kwiatu jabłoni i brzoskwini. Smak delikatny, aksamitny, harmonijny i wytworny.
Intense and aromatic bouquet, with floral notes and apple & orange hints. Velvety, soft, harmonic and refined taste.

CAVA SEMI SEC RESERVA (d.o. Cava / Hiszpania/ Spain)
SZCZEP / STRAIN: MACABEU, XAREL·LO, PARELLADA

0,75l - 85zł

Wino musujące o jasnożółtej barwie z cytrynowymi refleksami, o zintegrowanym aromacie dojrzałych owoców tropikalnych,
suszonych moreli i świeżego ciasta.
Sparkling wine of bright yellow color & lemon reflections, with an integrated aroma of ripe tropical fruit,
dried apricots and fresh dough.

LOUIS DUMONT CHAMPAGNE BRUT (aoc Champagne / Francja / France)
SZCZEP / STRAIN: CHARDONNAY, MEUNIER, PINOT NOIR

0,75l - 210zł

Oryginalny champagne w intensywnym i charakterystycznym kolorze z jasnymi refleksami.
Wyczuwalne aromaty brzoskwini, fig oraz migdałów. W smaku intensywne, z przyjemną teksturą i harmonijnym finałem.
Original champagne of an intensive and characteristic color with a bright reflections.
Perceptible aromas of peach, fig and almond, intense taste, with a pleasant texture and harmonic finish.

