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Menu



Przystawka / Starter
SZASZŁYKI Z MIELONEJ JAGNIĘCINY OWINIĘTE W BOCZEK Z NASZEJ WĘDZARNI 100 g   34 zł
/ sos tzatziki 
GROUND LAMB WITH BACON FROM OUR SMOKEHOUSE 100 g / tzatziki sauce 

CARPACCIO Z COMBRA JAGNIĘCEGO     49 zł
/ rukola / ocet balsamiczny / kapary / ser grana padano / domowe bułeczki 
LAMB CARPACCIO / rucola / balsamic vinegar / capari / grana padano cheese / in-house buns

REGIONALNE PRZEKĄSKI Z TRÓJWSI                                                                                                                                   59 zł 
/sery z Koniakowa / wędliny z naszej wędzarni / domowy pasztet / konfitura owocowa od Kukuczki /                                     
domowy smalec / chleb z naszego pieca (4 kromki)  
REGIONAL SNACKS OF TRÓJWIEŚ: cheeses from Koniaków / cured meat from or smokehouse /                        
pate / fruit jam from Kukuczka / in-house lard / in-house bread (4 pcs) 

DESKA PRZEKĄSEK PREMIUM  74 zł
/ sery dojrzewające z Koniakowa / polędwica wołowa wędzona na zimno / schab wędzony                                  
na zimno / łosoś wędzony na zimno / domowy pasztet / polędwiczka wieprzowa dojrzewająca /                     
konfitura owocowa od Kukuczki / chleb z naszego pieca (4 kromki)
PREMIUM SNACKS / cheeses from Koniaków/ smoked beef sirloin / matured pork loin / smoked salmon / pate/ 
smoked pork tenderloin / fruit jam from Kukuczka / in-house bread (4 pcs)

GRZANKI Z PASTAMI ZE SKLEPU SPECJAŁY OD KUKUCZKI  29 zł
/ hummus / włoska caponata
Two different types of sandwiches with hummus and caponata from our shop 

SER GRILLOWANY Z KONIAKOWA  34 zł
/ konfitura z żurawiny do sera od Kukuczki / boczek z naszej wędzarni /
GRILLED CHEESE FROM KONIAKÓW / fruit jam from Kukuczka / bacon from our smokehouse /

Wszystkie dania przygotowywane są ze świeżych składników, specjalnie pod zamówienie. 
Dlatego też orientacyjny czas oczekiwania na danie wynosi 30-60 minut. W szczególnych przypadkach może być dłuższy.

All courses are made with a fresh ingridients and cooked to order, 
that is why aproximate waiting time is between 30-60 minutes. In some cases it can take longer.

Każdy dział naszego menu zaczyna się od dania z jagnięciny, która jest specjalnością naszej kuchni; pochodzi od lokalnego hodowcy, który 
specjalnie dla nas dba o jakość mięsa. Produkt ten został wpisany na listę produktów tradycyjnych województwa śląskiego. 

Every category in our menu card starts with a lamb dish, which is our speciality, comes directly from a local farmer who ensure the meat quality 
standards are met. The product is certified. 

Do produkcji potraw używamy składników, które mogą wywołać reakcje alergiczne. Szczegółowe informacje posiada obsługa.

Food allergy notice: please be advised that food prepared here may contain ingridients that might cause allergic reactions. For more information, 
please ask a member of our staff.

Dania pikantne/
Spicy dish

Dania bezglutenowe/
Gluten free dish

Dania, w których zostały użyte 
“specjały od Kukuczki”/
dishes with products from our shop

Dania wegańskie/ 
Vegan dish 

*porcja na 2 osoby 
/ for 2 persons 

*porcja na 2 osoby 
/ for 2 persons 

*Polecane wino 
PINOT GRIGIO / białe /

*Polecane wino 
VALPOLICELLA RIPASSO / czerwone /



FILET ZE ŚLEDZIA    28 zł
/ konfitura z cebuli / ziemniaki / jabłko/ sos piernikowy na bazie kwaśnej śmietany
HEERING / red onion chutney / potatoes/ apple/ gingerbread sauce based on sour cream

TATAR Z POLĘDWICY WOŁOWEJ 100 g   48 zł
/ grana padano/ domowe pikle / klasyczne dodatki / chleb z naszego pieca (3 kromki)
BEEF TARTARE 100 g / grana padano cheese / pickles / traditional add-ons / in-house bread (3 pcs)

Zupa 300 ml / Soup 300 ml

WYWAR NA BAZIE KOŚCI JAGNIĘCYCH  24 zł
/ pierogi jagnięce 2 szt. / zielona pietruszka 
LAMB BROTH SOUP / lamb dumplings 2 pcs / parsnip 

KWAŚNICA NA WĘDZONYCH JAGNIĘCYCH I WIEPRZOWYCH ŻEBERKACH  22 zł
ziemniaki / szarpane mięso 
SAUERKRAUT SOUP MADE OF SMOKED LAMB AND PORK RIBS / potatoes / meat 

ROSÓŁ  19 zł
/ domowy makaron / marchewka / zielona pietruszka 
BROTH SOUP / in-house noodles / carrot / parsnip 

ZUPA GRZYBOWA  22 zł
/ ziemniaki 
BOLETUS MUSHROOM SOUP / potatoes 

ŻUREK NA ZAKWASIE  22 zł
/ domowa biała kiełbasa / puree ziemniaczane 
POLISH SOUR RYE SOUP / in-house sausage / potatoes puree 

Dania główne / Main courses

GOŁĄBKI WIEPRZOWO-JAGNIĘCE 350 g  56 zł
/ mięso jagnięce / mięso wieprzowe / kasza gryczana biała/ kapusta biała /sos pomidorowo-paprykowy 
PORK AND LAMB MEAT ROLL IN CABBAGE 350 g/ tomatoes and red peppers sauce 

PIECZONA JAGNIĘCINA 200 g  76 zł
/ marchewki / sos tymiankowy / puree z selera i białej czekolady / ziemniaki gratin 
ROAST LAMB 200 g / carrots / thyme sauce / celery puree with white chocolate /
au gratin potatoes 

ŻEBRO JAGNIĘCE NADZIEWANE ZIEMNIAKAMI 200 g  87 zł
/ warzywa korzenne / ziemniaki po parysku / puree z buraka / sos tymiankowy
LAMB RIB STUFFED WITH POTATOES 200 g / stewed vegetables / parisian potatoes / beetroot purre / 
thyme sauce 

COMBER JAGNIĘCY 180 g   99 zł
/ boczek/ sos tymiankowy / glazurowany burak / kasza bulgur / puree z selera i białej czekolady 
SADDLE OF LAMB 180 g / thyme sauce / beetroot / bulgur groats /
celery puree with white chocolate 

PLACKI Z BLACHY  32 zł
/ wyrzoski lub kwaśna śmietana 
FLAT CAKES / pieces of pork meat or sour cream 

WĄTRÓBKA DROBIOWA 200 g  36 zł
/ kasza bulgur / konfitura z czerwonej cebuli / kwaśna śmietana
CHICKEN LIVER 200 g/ bulgur groats / red onion marmolade / sour cream 

*Polecane wino 
OROPASSO / białe /

*Polecane wino 
VERMENTINO / białe /

*Polecane wino 
SOLEPASSO / czerwone /

*Polecane wino 
PINOT GRIS / białe półwytrawne /

*Polecane wino 
NEROPASSO / czerwone /

*Polecane wino 
NEROPASSO / czerwone /

Dania bezglutenowe/
Gluten free dish

*Polecane wino 
VERMENTINO / białe /



KOTLET WIEPRZOWY Z KOŚCIĄ 300 g  44 zł
/ regionalna kapusta zasmażana / ziemniaki 
BONE-IN PORK CHOP FRIED IN LARD 300 g 

/ regional fried cabbage / potatoes 

ŻEBERKO BBQ 400 g 64 zł
/ fasolka zielona / puree ziemniaczane 
PORK RIBS BBQ 400 g/ green bean / potatoes puree 

GULASZ Z DZIKA 200 g   42 zł
/placki z blachy / śmietana  
WIDL PIG GOULASH 200 g / flat cakes / sour cream

FILET Z KURCZAKA 180 g   48 zł
/ risotto grzybowe ze słonecznikiem / panierowane brokuły w panko / sos chardonnay / ser grana padano
CHICKEN BREAST 180 g / mushroom risotto with sunflower / fried broccoli / chardonnay sauce /
/ grana padano cheese

PIERŚ Z KACZKI 200 g  64 zł
/ ziemniaki po parysku / puree z buraka / demi-glace z konfiturą owocową
DUCK BREAST 200 g / parisian potatoes / breetroot puree / demi-glace with fruit jam

ROLADA WOŁOWA 200 g  48 zł
/ kluski / czerwona kapusta / sos pieczeniowy 
BEEF ROULADE 200 g / boiled dumplings / red cabbage / sauce 

KONFITOWANA WOŁOWINA W SOSIE SŁODKO-OSTRYM 200 g  54 zł
/ placki rosti / fasolka szparagowa  
CONFIT BEEF MEAT IN SWEET AND SPICY SAUCE 200 g / rosti / green bean 

PSTRĄG GRILLOWANY W CAŁOŚCI 300 g  54 zł
/ frytki / zestaw surówek 
GRILLED TROUT 300 g / French fries / salad mix 

FILET Z OKONIA 180 g 59 zł
/ risotto grzybowe ze słonecznikiem / sos chardonnay / ser grana padano
PERCH 180 g / mushroom risotto with sunflower / chardonnay sauce / grana padano cheese

STEK TOURNEDO 200 g  109 zł
/ ziemniaki po parysku / puree z  selera i białej czekolady / palony czosnek / demi-glace z konfiturą od Kukuczki /
TOURNEDO STEAK 200 g / parisian potatoes / celery puree with white chocolate/ burned garlic  
/ demi-glace sauce with jam 

STEK T-BONE DOJRZEWAJĄCY 400-500 g  149 zł
/ grillowane warzywa / sos z zielonego pieprzu 
T-BONE STEAK MATURED 400-500 g / grilled vegetables / green pepper sauce  
 
 
 

*Polecane wino 
PINOT GRIGIO / białe /

*Polecane wino 
SOLEPASSO/ czerwone /

*Polecane wino 
PINOT NOIR / czerwone /

*Polecane wino 
NEROPASSO /czerwone

*Polecane wino 
RIESLING / białe /

*Polecane wino 
NEROPASSO / czerwone /

*Polecane wino 
SOLEPASSO  / czerwone /

*Polecane wino 
PINOTO GRIGIO / białe /

*Polecane wino 
OROPASSO / białe /

*Polecane wino 
MALBEC MENDOZA / czerwone /

*Polecane wino 
ENIGMA / czerwone /



Pierogi / Dumplings
PIEROGI JAGNIĘCE 10 szt.   48 zł
/ świeżo mielony pieprz / kwaśna śmietana  
LAMB DUMPLINGS 10 pcs / ground pepper / sour cream 

PIEROGI Z BRYNDZĄ I ZIEMNIAKAMI 10 szt. / boczek    36 zł
SHEEP MILK CHEESE & POTATO DUMPLINGS 10 pcs / bacon from our smokehouse

PIEROGI Z KACZKĄ PO PEKIŃSKU 10 szt. / kalarepa / marchew / ogórek / szczypior   46 zł
DUMPLINGS WITH DUCK 10 pcs / kohlrabi / carrot / cucumber / chives 

Makarony / Pasta
TAGLIATELLE CARBONARA 
/ domowy makaron / boczek wędzony na zimno / jajko / ser grana padano/ pietruszka zielona                          36 zł
TAGIATELLE CARBONARA / in-house tagiatelle / cold smoked bacon / egg / grana padano cheese /parsnip

MAKARON ZE SZPINAKIEM I SUSZONYMI POMIDORAMI   38 zł
/ makaron ryżowy / suszone pomidory / szpinak / śmietana wegańska 
RICE NOODLES WITH SPINACH AND DRIED TOMATOES / vegan sour cream  

TAGLIATELLE WŁASNEJ PRODUKCJI Z BOROWIKAMI I KURCZAKIEM    38 zł
/ śmietana / ser grana padano 
HOME MADE TAGLIATELLE WITH CHICKEN AND MUSHROOMS / sour cream / grana padano cheese  

Burgery / Burgers
BURGER JAGNIĘCY 200 g   48 zł
/ własna bułka / konfitura z czerwonej cebuli / majonez z kolendrą / sałata / pomidor /
pikle od Kukuczki / frytki 
LAMB BURGER 200 g / in-house bun / red onion marmolade / coriander mayonnaise /
vegetables / French fries 

BURGER DROBIOWY 200 g   36 zł
/ własna bułka / konfitura z czerwonej cebuli / majonez z kolendrą / sałata / pomidor /
 pikle od Kukuczki / frytki  
CHICKEN BURGER 200 g / in-house bun / red onion marmolade / coriander mayonnaise /
vegetables / French fries

BURGER Z SZARPANYM ŻEBREM 200 g   38 zł
/ własna bułka / grillowany boczek / sałata / pomidor / pikle od Kukuczki / ser mimolette /
majonez kolendrowy / sos BBQ / frytki 
PORK RIBS BURGER 200 g / in-house bun / bacon / vegetables / mimolette cheese /
coriander mayonnaise / BBQ sauce / French fries 

BURGER WOŁOWY 200 g   44 zł
/ własna bułka / grillowany boczek z naszej wędzarni / sałata / pomidor / pikle od Kukuczki /
ser mimolette / sos worcester / sos BBQ / konfitura z czerwonej cebuli / frytki 
BEEF BURGER 200 g / in-house bun / bacon from our smokehouse / Koniaków cheese /
vegetables / mimolette cheese / mustard dressing / red onion marmolade / French fries 

*Polecane wino 
PINOT GRIGIO / białe/ 

*Polecane wino 
VALPOLICELLA RIPASSO / czerwone/

*Polecane wino 
PINTO GRIGIO/białe/

*Polecane wino 
RIESLING/ białe /

*Polecane wino 
PINOT GRIGIO / białe /

*Polecane wino 
VALPOLICELLA RIPASSO / czerwone /

*Polecane piwo 
BARABA „12” 

*Polecane piwo 
BARABA „12” 

*Polecane piwo 
LAGER

*Polecane piwo 
LAGER



OSTRY BURGER WOŁOWY 200 g   44zł
/ własna bułka / grillowany boczek z naszej wędzarni / sałata / pomidor / pikle od Kukuczki /
/ ser mimolette / sos worcester z chilli / konfitura z czerwonej cebuli / frytki 
BEEF BURGER 200 g / in-house bun / bacon from our smokehouse / Koniaków cheese / vegetables /
mimolette cheese / mustard dressing / red onion marmolade / French fries 

BURGER WEGAŃSKI   36 zł
/ własna bułka wegańska / konfitura z czerwonej cebuli / stek sojowy /sałata / pomidor/ pikle od Kukuczki /
sos BBQ / frytki  
PLANT BASED BURGER / in-house wege bun / red onion marmolade / vegetables / BBQ souce / French fries 

Sałaty / Salads
Do każdej sałaty podajemy domowe bułeczki / All salads are served with home made buns

SAŁATA Z SEREM GORGONZOLA     32 zł
/ sałaty / ser gorgonzola / gruszka / pomidor koktajlowy / ogórek piklowany / orzechy włoskie / vinegret 
SALAD WITH GORGONZOLA CHEESE / salads / gorgonzola cheese / pear / cherry tomatoes / cucumber / 
walnuts / vinegret dressing 

SAŁATA Z WĘDZONYM ŁOSOSIEM   42 zł
/ sałaty / wędzony łosoś z naszej wędzarni / pomidor koktajlowy / ogórek / słonecznik / vinegret 
SALAD WITH SMOKED SALMON / salads / smoked salmon / cherry tomatoes / cucumber / sunflower  
/ vinegret dressing 

SAŁATA Z KURCZAKIEM GRILLOWANYM   36 zł
/ sałaty / ser pleśniowy / karmelizowane jabłko / pomidor koktajlowy / zielony ogórek / sos vinegret 
SALAD WITH GRILLED CHICKEN / salads / grilled chicken / blue cheese / apple  
/ vinegret dressing / cherry tomatoes 

SAŁATA Z PIERSIĄ KACZKI  42 zł
/ sałaty / pierś z kaczki / marynowany burak / mango / sos  
SALAD WITH DUCK BREAST / salads / duck breast / marinated betroot / mango / vinegret dressing 

Dla dzieci  / For kids
POMIDOROWA 200 ml/ domowy makaron   10 zł
TOMATO SOUP 200 ml / in-house noodles 

ROSÓŁ 200 ml / domowy makaron   10 zł
BROTH SOUP 200 ml / in house noodles 

KURCZAKI PANIEROWANE W PANKO 100 g / frytki / surówka z marchewki  22 zł
CHICKEN BREADED IN 100 g / French fries / carrots 

PANIEROWANA RYBA 100 g / frytki / surówka z marchewki  24 zł
FISH AND CHIPS 100 g / French fries / carrots 

SPAGHETTI / mięso wieprzowe mielone / sos pomidorowy   20 zł
SPAGHETTI / meat / tomato sauce 

PIEROGI 8 szt. Z OWOCAMI  / bita śmietana / cukier puder  20 zł
DUMPLINGS 8 pcs WITH MARMALADE / whipped cream / suggar 

*Polecane wino 
VERMENTINO IGT TOSCANA / białe /

*Polecane wino 
OROPASSO / białe /

*Polecane piwo 
BARABA „12” 

*Polecane piwo 
LAGER

*Polecane wino 
PINOT GRIS / białe półwytrawne /

*Polecane wino 
PINOT NOIR / czerwone /



Dodatki / Food additive
  CHLEB Z NASZEGO PIECA 4 KROMKI IN HOUSE BREAD 4 pcs  6 zł

FRYTKI FRENCH FRIES  9 zł 
FASOLKA SZPARAGOWA GREEN BEANS WITH GARLIC  10 zł
PANIEROWANE BROKUŁY FRIED BROCCOLI  10 zł
ZESTAW SURÓWEK MIX SALAD  10 zł
KAPUSTA ZASMAŻANA REGIONAL FRIED CABBAGE   10 zł
ZIEMNIAKI GOTOWANE BOILED POTATOES   8 zł
KETCHUP/ SOS CZOSNKOWY  KETCHUP / GARLIC SAUCE   3 zł

*zdjęcie poglądowe

• Placki z blachy ze skwarkami i śmietaną  
Flat cakes 4pcs 

• Pieczona jagnięcina, ziemniaki gratin,  
glazurowana marchew, sos tymiankowy,  
puree z selera z białą czekoladą 
Roast lamb 200g

• Żeberka wieprzowe / Pork ribs 200g

• Pierogi z bryndzą, boczek z naszej wędzarni 
Dumplings 3pcs

• Pierogi jagnięce, śmietana, grubo mielony pieprz 
Lamb dumplings 3pcs

Zestaw specjałów Dworu Kukuczka
Speciality of Restaurant

 
ZESTAW DLA 2 OSÓB  / SET OF DISHES FOR 2 PERSONS   169 zł 



Kawa / Coffe

ESPRESSO    9 zł
ESPRESSO DOPPIO    12 zł
AMERICANO    9 zł
CAPPUCCINO    11 zł
LATTE    12 zł
FLAT WHITE    14 zł
KAWA PARZONA BREWED COFFEE   9 zł
GORĄCA CZEKOLADA HOT CHOCOLATE   14 zł

Herbata / Tea

HERBATA RICHMONT RICHMONT TEA  14 zł
czarne / black: Earl Grey, Ceylon Gold, English Breakfast, Rooibos Sunrise 
zielone / green: Gunpowder Green, Peppermint Green, Green Jasmine 
owocowe / fruity: Forest Fruits, Mexican Dream, Peach Lemon Star 
inne / other: White Pearl of Fujian, Yerba Mate 
 
HERBATA „RAJ NA ZIEMI”                                                                                                                                                                               16 zł 
/ hibiskus / jabłko / papaja / czarne porzeczki / maliny / truskawki / bławatek / słonecznik
/ konfitura czerwona porzeczka z miętą 
FRUIT TEA „RAJ NA ZIEMI” / redcurrant and mint marmalade 

HERBATA „SŁODKA FALA”                                                                                                                                                                              16 zł 
/ ananas / mango / pomarańcza / szafran / nagietek / truskawki / konfitura cytrynowa z imbirem 
FRUIT TEA „SŁODKA FALA” / lemon and ginger marmalade 

HERBATA „OWOCE SADU”                                                                                                                                                                            16 zł 
/ jabłko / gruszka / róża / truskawki / maliny / liście porzeczki / bławatek / nagietek / rumianek  
/ konfitura czerwona porzeczka z miętą 
FRUIT TEA „OWOCE SADU” / redcurrant and mint marmalade 

HERBATA „PRZEPIS NA UŚMIECH”                                                                                                                                                      16 zł 
/ jabłko / pomarańcza / agrest / szafran / konfitura cytryna z imbirem 
FRUIT TEA „PRZEPIS NA UŚMIECH” / lemon and ginger marmalade 

Orzeźwiające napoje / Fresh juice
 
LEMONIADA NA BAZIE KONFITURY CYTRYNOWEJ OD KUKUCZKI 250 ml/1 l                        12 zł /32 zł 
IN-HOUSE LEMONADE 250 ml/1 l

SOK WYCISKANY POMARAŃCZOWY 250 ml    16 zł
FRESH JUICE ORANGE 250 ml 

SOK WYCISKANY GREJPFRUTOWY 250 ml    16 zł
FRESH JUICE GRAPEFRUIT 250 ml



Napoje zimne / Cold beverages
COCA COLA 0,25 l    9 zł

COCA COLA ZERO 0,25 l    9 zł

FANTA 0,25 l    9 zł

SPRITE 0,25 l    9 zł

KINLEY 0,25 l    9 zł
tonic water, bitter lemon, bitter rose

MINERAL WATER  0,33 l / 0,75 l     6 zł / 9 zł
SPARKLING WATER 

KARAFKA WODY 1 l     10 zł
MINERAL WATER

FUZETEA LEMON  0,25 l  8 zł

FUZETEA PEACH HIBISCUS 0,25 l   8 zł

CAPPY 0,25 l    8 zł
pomarańczowy, jabłkowy, multiwitamina, porzeczkowy, grejpfrutowy, pomidorowy 
CAPPY 0,25 l   / orange, apple, multivitamine, blueberry, grapefruit, tomato

BURN ENERGY DRINK 0,25 l    14 zł

Drinki / Drinks 
BELLINI DRINK                        29 zł
(BELLINI 120ML, 40ML AMOUNDSEN, BRZOSKWINIE) 
WÓDKA SOUR                                               

(AMOUNDSEN 60ML, SOK Z LIMONKI, SYROP MARAKUJA, BIAŁKO) 
LONG ISLAND                                                           

(RUM BACARDI CARTA NEGRA 20ML, TEQUILA 20ML, COINTREAU 20ML, WYBOROWA 20ML, GIN 20ML, COLA) 
MOHITO                                            
(RUM BACARDI CARTA BLANCA 40ML , LIMONKA, CUKIER/SUGAR, MIĘTA, LÓD/ ICE, WODA GAZOWANA/ 
SPARKLING WATER) 
TEQUILA SUNRISE                                           
(TEQUILA 40ML, SOK POMARAŃCZOWY/ORANGE JUICE, GRENADINA)
APEROL SPRITZ                                          

(APEROL 80ML, PROSECCO 100ML, WODA GAZOWANA/ SPARKLING WATER, POMARAŃCZE/ORANGES)
SEX ON THE BEACH                                                                            

(WYBOROWA 40ML, ARCHERS 40ML, GRENADINA, SOK POMARAŃCZOWY/ ORANGE JUICE)
WHISKEY SOUR                                         
(WHISKY 40ML, COINTREAU 40ML , SOK Z CYTRYNY, SYROP CUKROWY/ SUGAR, SYROP MARAKUJA)
CUBA LIBRE                                          
(RUM BACARDI CARTA ORO 60ML, LIMONKA/ LIME, COCA COLA)

36 zł

 26 zł

22 zł

22 zł

22 zł

26 zł

24 zł

32 zł



Rozgrzewające trunki /   
       mulled wine
PIWO GRZANE Z PRZYPRAWAMI /  

MULLED BEER WITH SPIECES 

GRZANIEC GALICYJSKI / MULLED WINE

GRZANIEC GALICYJSKI BEZALKOHOLOWY / 

NON-ALCOHOLIC MULLED WINE

GRZANIEC GALICYJSKI MIODOWY / 

NON-ALCOHOLIC MULLED WINE

GRZANIEC Z ŻOŁĄDKOWEJ GORZKIEJ Z SOKIEM JABŁKOWYM / 

MULLED DRINK WITH VODKA AND APPLE JUICE 

 
Whiskey 40 ml

AUCHENTOSHAN

DEWAR’S WHITE LABEL

DEWAR’S 12YO

ABERFELDY 12YO SINGLE MALT

JAMESON

JACK DANIEL’S

JACK DANIEL’S HONEY

JIM BEAM

JIM BEAM BLACK

BALLANTINES 

BALLANTINES 12 YO

JOHNNIE WALKER RED LABEL

JOHNNIE BLACK LABEL

JOHNNIE BLUE 

CHIVAS REGAL 12YO

CHIVAS REGAL 18YO

Brandy 40 ml

METAXA 7* 

METAXA 12*

Cognac 40 ml

HENNESSY VS

MARTELL VSOP 

MARTELL XO 

Likiery  40 ml

MALIBU 

ARCHERS

PASSOA 

TRIPLE SEC 

Rum · Tequila · Gin 40 ml

DICTADOR 12

DICTADOR X.O

DON PAPA

BACARDI CARTA BLANCA

BACARDI CARTA NEGRA

BACARDI CARTA ORO

CACHACA 

SALITOS SILVER

SALITOS GOLD

EPSOLON BLANCO

EPSOLON ORO

............   16 zł

 

............   16 zł

............   15 zł

............   16 zł

............   18 zł

............   16 zł

............   14 zł

............   18 zł

............   24 zł

............   14 zł

............   14 zł

............   14 zł

............   12 zł

............   16 zł

............   14 zł

............   20 zł

............   12 zł

............   18 zł

............   90 zł

............   20 zł

............   28 zł

 

............   16 zł

............   20 zł

............   26 zł

............   22 zł

............   80 zł

............   12 zł

............   12 zł

............   12 zł

............   12 zł

............   18 zł

............   68 zł

............   25 zł

............   14 zł

............   14 zł

............   14 zł

............   12 zł

............   13 zł

............   14 zł

............   14 zł

............   15 zł

ROKU CRAFT GIN

BULLDOG

BOMBAY SAPPHIRE

BOSFORD PINK

SEAGRAM’S

TANQUERAY NO. TEN

Aperitiv 
MARTNI BIANCO, ROSSO, ROSATO / 100ML /

MARTNI EXTRA DRY / 100ML /

APEROL / 40 ML /

CAMPARI / 40 ML /

BECHEROVKA / 40 ML /

JAGERMEISTER / 40 ML /

Wódka / Vodka 40 ml
 

BELUGA CELEBRATION

AMUNDSEN

GREY GOOSE

WYBOROWA

ŻUBRÓWKA BISON GRASS

FINLANDIA

Wódki smakowe/
    flavoured vodka 40 ml

SOPLICA ORZECH LASKOWY

SOPLICA WIŚNIOWA/CHERRY

SOPLICA MALINOWA/ RASPBERRY

ŚLIWOWICA 50%/72%

PRZEPALANKA GÓRALSKA

CYTRYNÓWKA GÓRALSKA

BIMBER GÓRALSKI

MIODULA PREZYDENCKA

Piwa lane / Draft beer
BARABA „12” 0,4L

CIESZYŃSKI LAGER 0,3/0,5L

PIWO SEZONOWE (zapytaj kelnera o rodzaj i cenę)

SOK DO PIWA MALINA/IMBIR

Piwa butelkowe / Bottled beer
ŻYWIEC 0,5l

ŻYWIEC BIAŁY 0,5l

ŻYWIEC JASNY LEKKI ORANŻ 0,4l

NOSZAK 0,5l

BRACKIE Žatecký 0,5l

WAWRZYNIEC PORTER BAŁTYCKI 0,5l

WAWRZYNIEC IPA 0,5l

DESPERADOS 0,4l

ŻYWIEC 0% 0,5l

ŻYWIEC BIAŁY 0% 0,5l

HEINEKEN 0% 0,5L

DESPERADOS VIRGIN 0% 0,4l

WARKA RADLER CYTRYNA 0% 0,5l

WARKA RADLER RABARBAR-TRUSKAWKA 0% 0,5l

WARKA RADLER GREJFRUT-POMARAŃCZA 0% 0,5l

.............  20 zł

............   18 zł

............   16 zł

............   12 zł

............   12 zł

............   18 zł 

 

 

 

............   12 zł

............   12 zł

............   14 zł

............   12 zł

............   12 zł

............   14 zł

.............. 34 zł

.............. 12 zł

.............. 28 zł

.............. 10 zł

.............. 10 zł

.............. 12 zł

.............. 10 zł

.............. 10 zł

.............. 10 zł

... 15 zł/18 zł

............   14 zł

............   14 zł

............   14 zł

............   18 zł

............   12 zł

........   9/12 zł

..............   1 zł

............   10 zł

............   10 zł

............   10 zł

..............   9 zł

..............   9 zł

............   12 zł

.............. 11 zł

.............. 10 zł

..............   9 zł

..............   9 zł

.............. 10 zł

.............. 10 zł

..............   9 zł

..............   9 zł

..............   9 zł



W 2020 r. jedna z kuchni naszej restauracji 
została przerobiona na zakład produkcyjny, 

gdzie produkowane są wyjątkowe „Specjały od Kukuczki”.

Nasza oferta składa się z paru serii produktów. 
Wszystkie wyroby są w 100% naturalne, co za tym 

idzie, do produkcji nie używamy żadnych konserwantów, 
produkty są utrwalane tylko poprzez pasteryzację.

Zachęcamy do zakupu specjałów, 
o szczegóły prosimy pytać obsługę.

Produkty do nabycia w naszym sklepie.



Oceń nas naRestauracja Dwór Kukuczka

www.dworkukuczka.pl


