MENU

Przekąski / Appetizers
Humus / Humus
15 zł / 15 PLN
W krajach Bliskiego Wschodu tradycyjna i popularna potrawa, przygotowywana z cieciorki,
sosu sezamowego, soku z cytryny, oliwy extra vergin, czosnku i pietruszki. Podajemy ją
z ciepłą pitą.
Middle East countries traditional and popular dish, prepared with chickpeas, sesame sauce,
lemon juice, extra vergin olive oil, garlic and parsley. We serve it with warm pita bread.

Zaatar z oliwą / Zaatar with olive
12 zł / 12 PLN
Ziołowa przyprawa Zaatar (mieszanka tymianku, sezamu i sumaka) oraz oliwa extra vergin,
pieczywo.
Zaatar herbal seasoning (mix of thyme, sesame seeds and sumac) and extra vergin olive oil.
Served with bread.

Gomasio z ekologicznym pieczywem / Gomashio
13 zł / 13 PLN
Świeże pieczywo podawane z masłem klarowanym i gomasio (sezam, sól himalajska, siemię
lniane). Podawane z sałatą i prażonym słonecznikiem.
Fresh wholemeal bread served with clarified butter and gomashio (sesame, Himalayan salt,
linseed). Served with salad.

Coś z jajek / Eggs
14 zł / 14 PLN
Trzy jajka w postaci:
- jajecznicy (3 dodatki do wyboru: cebulka, bekon, pomidory, suszone pomidory, oliwki)
- lub jajek gotowanych na miękko.
Podawane z pieczywem i masłem.
Three scrambled eggs (with 3 optional ingredients: onions, bacon, tomatoes, sun-dried
tomatoes, olives) or three soft-boiled eggs. Served with bread and butter.

Frankfurterki z grillowanym warzywami / Frankfurters
16 zł / 16 PLN
Trzy frankfurterki, grillowana cukinia i pomidory. Podawane z pieczywem i masłem.
Three sausages, grilled zucchini, tomatoes. Served with bread and butter.

Potrawy / Dishes
ZUPY / SOUPS
Bulion chiński / Chinese wonton soup
Tradycyjny bulion chiński z pierożkami won ton.
Traditional Chinese broth with wonton dumplings.

12 zł / 12 PLN

Zupy dnia / Soups of the day
12 zł / 12 PLN
Codziennie oferujemy nowy wybór zup (np. meksykańska, tajska, krem z dyni, chili sin carne)
– informacja na tablicy przed wejściem lub u kelnera/-ki.
We serve different homemade soups every day (eg. Mexican, Thai, pumpkin cream, chili sin
carne) - information on the blackboard near the entrance or please ask the waiter/waitress.

SAŁATKI / SALATS
Sałatka Cezara / Caesar salad
Sałata, kurczak, suszone pomidory, parmezan. Podawane z pieczywem.
Lettuce, chicken, sun-dried tomato, parmesan. Served with toasts.

24 zł / 24 PLN

Sałatka z łososiem / Salad with salmon
26 zł / 26 PLN
Sałata, łosoś, grillowana cukinia, suszone pomidory, podawane z oliwą z oliwek i balsamico.
Salad with salmon, lettuce, grilled zucchini, sun-dried tomatoes, served with olive oil
and balsamic vinegar.
Sałatka z marynowanym tempehem / Salad with marinated tempeh
26 zł / 26 PLN
Sałata, ciecierzyca, marynowany tempeh (bogate w białko, witaminy i minerały
fermentowane ziarna soi), burak pieczony. Podawane z oliwą extra vergin.
Lettuce, chickpeas, marinated tempeh (fermented soybeans), roasted beet. Served with extra
virgin olive oil.

Sałatka na życzenie / Customer’s salad
26 zł / 26 PLN
Sałatka przygotowana według Państwa kompozycji, ze składników dostępnych w kuchni.
Salad of your own composition with ingredients available in the kitchen.

DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSES
Burgery wegetariańskie / Vegetarian burgers

2 szt. 20 zł / 2 pcs. - 20 PLN
1 szt. 12 zł / 1 pc. - 12 PLN
Wegetariańskie, warzywne, z kaszy jaglanej lub batatów, podawane na sałacie, z humusem
i sosem winegret.
Vegetarian, with vegetables, based on millet or sweet potatoes, served on lettuce with humus
and vinaigrette.

Haloumi / Haloumi
Ciepły ser haloumi z grillowanymi warzywami.
Warm haloumi cheese with grilled vegetables.

26 zł / 26 PLN

Curry z kurczaka / Curry with chicken
Curry z kurczaka, fasolki i orzechów, podawane z ryżem.
Curry with chicken, beans and nuts, served with rice.

26 zł / 26 PLN

Curry wegetariańskie / Vegetarian curry
Curry wegetariańskie z warzywami, podawane z ryżem.
Vegan and gluten-free curry with vegetables, served with rice.

26 zł / 26 PLN

Makaron ryżowy z warzywami / Rice noodles with vegetables
Z dodatkiem oleju sezamowego oraz czarnego i białego sezamu.
With sesame oil and black and white sesame seeds.

23 zł / 23 PLN

Gołąbki wegetariańskie z sosem / Stuffed cabbage with sauce
20 zł / 20 PLN
Kapusta faszerowana soczewicą lub ryżem i warzywami, podawana z sosem grzybowym
lub pomidorowym.
Cabbage stuffed with lentils or rice and vegetables, served with mushroom or tomato sauce.

Ciasta i desery /

Cakes and desserts
Ciasta domowe / Homemade cakes
12 zł / 12 PLN
Codziennie pieczemy pyszne, świeże ciasta - wybór przy barze.
We bake fresh, delicious cakes every day. Please check at the counter or ask the
waiter/waitress what we serve today.

Ciasta specjalne wegańskie / Vegan and gluten-free cakes
15 zł / 15 PLN
Domowe, świeże ciasta wegańskie i bezglutenowe - wybór przy barze.
Homemade, always fresh, vegan and gluten-free cakes. Please check at the counter or ask
the waiter/waitress.

Baklawa / Baklava
Tureckie ciasto naszego wypieku, z orzechami i pistacjami.
Turkish traditional cake with nuts.

8 zł / 8 PLN

Szarlotka z lodami / Apple pie with ice cream
Na życzenie podawana z domową bitą śmietaną.
On Customer’s request served with homemade whipped cream.

17 zł / 17 PLN

Semifredo / Semifredo
Przekładaniec lodowy z wiśniami i bezami.
Layer ice cream cake with cherries and meringue.

15 zł / 15 PLN

Deser bakaliowy / Classic dessert
Bakalie, lody, bita śmietana.
Dried fruits, ice cream, whipped cream.

17 zł / 17 PLN

Ciasteczka do herbaty / Oatmeal cookies

50 g 6 zł / 50 g 6 PLN

Herbaty / Tea
Dzbanuszek herbaty / Pot of tea
10 zł / 10 PLN
Herbaty białe, czarne, zielone, oolong, pu-erh, ziołowe i susz – z przeróżnych stron świata.
Ponad 150 gatunków herbat czystych, mieszanek oraz herbat aromatyzowanych. Wyboru
najlepiej dokonać przy barze. 
We hold over 150 varieties including white teas, green teas, oolong teas, black teas, rooibos,
fruit, herbal and naturally flavoured teas. Please check at the counter or ask the
waiter/waitress. 

Dzbanek dla dwojga / Tea for two
Jedna z naszych herbat w dzbanku dla dwóch osób.
One of our tea in a pot for two people.

16 zł / 16 PLN

Herbata po angielsku / English tea
Angielska mieszanka herbat podawana z mlekiem.
Black English tea served with milk.

11 zł / 11 PLN

Herbata po rosyjsku / Russian tea
Czarna herbata z prowincji Yunnan podawana z konfiturami.
Black Yunnan tea served with jam.

14 zł / 14 PLN

Klasyczna herbata turecka / Turkish tea
11 zł / 11 PLN
Mieszanka turecka, zaparzana z podprażanych liści, o kwiatowym aromacie.
Turkish blend, brewed from roasted leaves, with floral aroma.

Herbata marokańska / Moroccan tea
Herbata z własnej mieszanki, specjalnie parzona, z miętą i cukrem.
Our own tea blend, brewed with mint and sugar.

12 zł / 12 PLN

Lipowo-malinowa z miodem / Linde-raspberry tea with honey

13 zł / 13 PLN

Czarna lub owocowa z syropem malinowym / with raspberry syrup

12 zł / 12 PLN

Czarna z kandyzowanym imbirem / Black tea with candied ginger

13 zł / 13 PLN

Herbata z rumem / Tea with rum

13 zł / 13 PLN

Yoga / Yoga
Aromatyczny napój z przypraw i korzeni (na czas zimowy).
Warming, aromatic drink with spices and roots (served in winter time).

12 zł / 12 PLN

Herbata mrożona / Iced tea

12 zł / 12 PLN

Masala Czaj / Masala Chai
13 zł / 13 PLN
Gotowany Hinduski napój z herbaty, mleka i przypraw.
Traditional Indian tea beverage made by brewing black tea with milk, spices and herbs.

Mate / Mate
11 zł / 11 PLN
Suszone liście ostrokrzewu paragwajskiego: zielona, palona lub smakowa. Na życzenie
podawana w specjalnym naczyniu.
Dried leaves of yerba mate: green, roasted or flavored. On Customer’s request, served
in a special cup with bombilla (type of straw).

Matcha Amai / Matcha Amai
14 zł / 14 PLN
Oryginalny japoński napój na bazie naturalnego mleka sojowego lub ryżowego
oraz ceremonialnej, sproszkowanej zielonej herbaty Matcha i cukru trzcinowego.
Original Japanese drink based on natural soy or rice milk, ceremonial powdered green tea Matcha and sugar cane.

DODATKI DO HERBATY / ADDITIONS
Konfitura z wiśni / Cherry jam
Konfitura z róży / Rose petal jam
Miód pszczeli / Honey

5 zł / 5 PLN
6 zł / 6 PLN
4 zł / 4 PLN

HERBATY SZCZEGÓLNE / PREMIUM TEAS
Herbaty szczególne / Premium teas
15-25 zł / 15-25 PLN
Najwyższej jakości herbaty, parzone i podawane w specjalnych naczyniach.
The highest quality tea, brewed and served in special vessels.
2 parzenia -

rodzaj naczynia / teapot
jakość herbaty / quality of the tea
ilość możliwych parzeń / multiple brewing

Genmaicha Musashi
2 parzenia

20 PLN

zielona herbata z dodatkiem prażonego ryżu.
Nazwa tej herbaty zaczerpnięta została od imienia
niepokonanego,
wybitnego
japońskiego
samuraja
Musashi. Liście tej znakomitej jakościowo japońskiej
Senchy pochodzącej z regionu Kagoshima, zmieszane
z prażonym ryżem, dają napar o przyjemnym słodkawym
smaku kasztanów i orzechowym aromacie.

Gyokuro Fujiyama

25 PLN

uprawiana w cieniu, najwyższej jakości herbata japońska
o niezwykle delikatnym smaku i aromacie.

3 parzenia

Korea Jeoncha
3 parzenia

16 PLN

herbata zielona koreańska o liściach w kształcie igiełek.
Jest to najbardziej zielona z herbat koreańskich –
po zaparzeniu
otrzymujemy
zielonożółty
napar
o słodkawym, świeżym smaku z nutą prażonych orzechów
i zielonego bambusa.

Matcha

15 PLN

sproszkowana herbata znana z japońskiej ceremonii
herbacianej.

1 parzenie

Mingqian Wenjiashan Longjing

2 parzenia

Wyjątkowo udana herbata, która każdego roku trzyma
bardzo
wysoki
poziom.
Pochodzi
z rejonu wioski Wenjiashan, słynącej z produkcji wysokiej
jakości Long Jing.

25 PLN

Xin Banzhang Ancient Tree Sheng
Pu-erh
min. 5 parzeń

pochodzący z ponad stuletnich krzewów herbacianych
młody, naturalny i niesprasowany pu-erh. Smak możemy
porównać do bardzo mocnej, intensywnej herbaty zielonej
bogatej w nuty nieco warzywne, tytoniowe, ale i owocowe.
Wymaga bardzo krótkich zaparzeń – tak, aby napar nie
był gorzki.

Pu-erh Emperior Organic

min. 4 parzenia

20 PLN

herbata szmaragdowa, pochodząca ze słynącego
z produkcji wyśmienitych oolongów Tajwanu. Lekko
oksydowana. Liście zwijane są w nieregularne kulki.
Bogaty napar jest wyraźnie kwiatowy i słodki. Podajemy ją
w sposób nawiązujący do chińskiego ceremoniału
parzenia herbaty Gongfu Cha.

Milk Oolong

min. 5 parzeń

25 PLN

wysokiej jakości oolong, określany mianem „króla” wśród
herbat częściowo fermentowanych. Ciemnozielone, dość
mocno zwinięte listki, zielone w środku i czerwonawe
na obrzeżach, po zaparzeniu dają bursztynowy napar
o lekko palonym aromacie, pozostawiający długo
utrzymujący się głęboki, miodowy posmak z owocową
nutą, zwany „ powracającą słodyczą”. Miejsce uprawy:
prowincja Fujian, Chiny.
Herbatę tę można zaparzać wielokrotnie, każde
zaparzanie posiada swój charakterystyczny wyjątkowy
smak i zapach. Podajemy ją w sposób nawiązujący
do chińskiego ceremoniału parzenia herbaty Gongfu Cha.

Oolong Dong Ding

min. 5 parzeń

16 PLN

wysokiej jakości fermentowany pu-erh. Mimo że, jak każdy
pu-erh shu, przeszedł drogę przyspieszonej fermentacji,
jego struktura smaku i aromatu pozostaje bardzo
zrównoważona, pozbawiona wszelakich nieeleganckich
akcentów. W smaku obecne drewno, kamfora, nuty wanilii
i torfu.

Oolong Ti Kuan Yin King

min. 5 parzeń

25 PLN

wysokojakościowy oolong pochodzący z Anxi w prowincji
Fujian. Uzyskany napar ma mocną żółtozłotą barwę
i mleczny posmak, uzyskany dzięki specjalnemu
sposobowi traktowania liści przed wysuszeniem.

16 PLN

Pi Lo Chun

3 parzenia

jedna z najsławniejszych i najrzadszych chińskich herbat.
Duże liście i pączki są ręcznie zwijane w maleńkie spirale.
Żółtozielony napar ma niepowtarzalny, świeży, słodkawy
aromat.

Bai Mu Dan

3 parzenia

20 PLN

najwyższej jakości listki herbaty i tipsy są ręcznie zwijane
w drobne perełki i aromatyzowane świeżo zerwanym
jaśminem. Po nasyceniu liści aromatem kwiaty jaśminu są
zbierane i pozostaje czysta herbata o przepięknym
zapachu.

Jun Shan Yin Zen

3 parzenia

25 PLN

uprawiana w ogrodach Huling w prowincji Fujian. Yin Zen
produkuje się wyłącznie ze zbieranych wiosną pąków liści
odmiany krzewu herbacianego „da bai”, czyli „wielka biel”.
Jej skład stanowią tylko młode, nierozwinięte pączki
o srebrnawym odcieniu, które po ręcznym zerwaniu są
natychmiast
poddawane
więdnięciu
i
suszeniu
naturalnymi metodami. Jest herbatą lekko pobudzającą.
Ma gładki, niemalże eteryczny smak, czasami
przypominający gruszki oraz śmietanę lub owoce lichee.

Cesarska Perła

3 parzenia

20 PLN

szeroko znana biała herbata w nieznanej dotąd w Polsce
bardzo wysokiej jakości. Pochodzi z prowincji Fujian
w Chinach. Jej pędy zbierane są wczesną wiosną i składają
się z jednego pąka i dwóch liści. Jasnożółty napar
odznacza się lekko kwiecistym, ziołowo-orzeszkowym
aromatem; w smaku gładki, jak jedwab.
Podajemy ją w sposób nawiązujący do chińskiego
ceremoniału parzenia herbaty Gongfu Cha.

Yin Zen

3 parzenia

20 PLN

wysokiej jakości herbata żółta. Pochodzi z gór Jun
w Dongting Lake w prowincji Hunan – jest jedną
z najrzadszych
i
najbardziej
poszukiwanych
przez koneserów herbat. Ze względu na cudowne
właściwości oraz podobieństwo w wytwarzaniu często
uznawana jest za „siostrę” herbaty białej Yin Zen –
najsłynniejszej herbaty białej z prowincji Fujian. Jej liście są
cienkie jak, igiełki i puszyste. Daje przejrzysty napar
o słodkim posmaku arbuza.

25 PLN

Kawy / Coffee
Espresso / Espresso

8 zł / 8 PLN

Espresso macchiato / Espresso macchiato

8 zł / 8 PLN

Kawa czarna lub biała / Black or white coffee

8 zł / 8 PLN

Espresso doppio / Espresso doppio

Cappuccino / Cappuccino

Cafe Latte / Cafe Latte

11 zł / 11 PLN

9 zł / 9 PLN

11 zł / 11 PLN

Kawa po wietnamsku / Vietnamese coffee
11 zł / 11 PLN
Oryginalna kawa wietnamska, parzona w tradycyjny sposób, ze skondensowanym słodkim
mlekiem lub kostką gorzkiej czekolady.
Traditional Vietnamese coffee with a sweet condensed milk or a piece of dark chocolate.

Cafe cortado leche y leche / Cafe cortado leche y leche
Trzy warstwy: słodkie mleko, espresso i ubite mleko.
Three layers: sweet milk, espresso and beaten milk.

11 zł / 11 PLN

Gorąca kawa z kulką lodów / Coffee with ice cream
Z dodatkiem miodu i bitą śmietaną.
With honey and whipped cream.

13 zł / 13 PLN

Kawa po wiedeńsku / Viennese coffee
Espresso z dodatkiem bitej śmietany.
Espresso with whipped cream.

11 zł / 11 PLN

„Dobry duszek” / „Happy spirit” coffee
13 zł / 13 PLN
Dla tych, którzy mają wszystkiego dosyć, czyli: kawa, czekolada, skórka pomarańczowa i
bita śmietana.
Coffee, chocolate, orange peel and whipped cream.

Cafe Latte z syropami do wyboru / Cafe Latte with syroups
Smak orzechowy, karmelowy, waniliowy, toffi lub miętowy.
Nut, caramel, vanilla, toffee or mint.

12 zł / 12 PLN

Kawa z likierem śmietankowym Bailey’s / Coffee with Bailey’s (25 ml) 13 zł / 13 PLN

Kawa z Advocatem / Coffee with Advocate (25 ml)

12 zł / 12 PLN

Kawa po irlandzku / Irish coffee
Z whisky Jameson (25 ml), cukrem i bitą śmietaną.
With whiskey (Jameson, 25 ml) sugar and whipped cream.

16 zł / 16 PLN

Kawa z likierem migdałowym Amaretto / Coffee with Amaretto (25 ml) 13 zł / 13 PLN

Kawa z likierem pomarańczowym Cointreau / Coffee with Cointreau

15 zł / 15 PLN

Mrożona kawa z lodami i bitą śmietaną / Iced Coffee

13 zł / 13 PLN

Cafe Frappe / Cafe Frappe
Spieniona kawa, mleko i lód – lekka wersja kawy mrożonej.
Coffee, milk and ice - a light version of iced coffee.

12 zł / 12 PLN

DODATKI DO KAWY / ADDITIONS
Mleko roślinne / Rice, soy or coconut milk
Miód pszczeli / Honey

2 zł / 2 PLN
4 zł / 4 PLN

Czekolady / Chocolade
Prawdziwa czekolada na gorąco / Hot chocolade
10 zł / 10 PLN
Z prawdziwej 70% tabliczki czekolady rozpuszczanej w mleku, na życzenie podawana z bitą
śmietaną.
Jeżeli wolicie Państwo słodką czekoladę, prosimy poinformować
kelnera/kelnerkę. Czekolady przyrządzamy również w wersji wegańskiej.
Prepared with a 70% chocolate bars dissolved in milk, served with homemade whipped
cream. If you prefer sweet chocolate - please inform the waiter/waitress.
Chocolates are prepared also in vegan version.

Gorąca czekolada z chili / Hot chocolade with chili

11 zł / 11 PLN

Gorąca czekolada z Malibu / with Malibu
Podawana z wiórkami kokosowymi i bitą śmietaną.
Served with coconut and whipped cream.

13 zł / 13 PLN

Gorąca czekolada z Advokatem / with Advocate
Podawana z bitą śmietaną. / Served with whipped cream.

13 zł / 13 PLN

Gorąca czekolada z Cointreau / with Cointreau
Podawana z likierem pomarańczowym i cząstkami pomarańczy.
Served with orange liqueur and orange pieces.

16 zł / 16 PLN

Gorąca czekolada z syropem miętowym / with mint syrup
Podawana z bitą śmietaną. / Served with whipped cream.

12 zł / 12 PLN

Gorąca czekolada z dodatkiem wiśniówki / with cherry brandy
Podawana z wiśniami i bitą śmietaną.
Served with cherries and whipped cream.

13 zł / 13 PLN

Czekolada mrożona z lodami waniliowymi / Iced chocolade
Podawana z bitą śmietaną.
Served with ice cream and whipped cream.

13 zł / 13 PLN

Napoje i alkohole /

Beverages and alcohols
Tisane / Tisane
12 zł / 12 PLN
To słowo pochodzące z j. francuskiego, oznaczające „napar z ziół, kwiatów lub liści”.
Kiedyś apoje takie stosowano w celach leczniczych. Dziś nie tylko leczą (np. łagodzą stres),
lecz przede wszystkim stanowią rozkosz dla naszego podniebienia.
Imbir, cytryna, miód, truskawka, pomarańcza, świeża mięta.
Fr. "an infusion of herbs, flowers or leaves". Delicious and healthy beverage prepared
with ginger, lemon, honey, strawberry, orange and fresh mint.

Sok ze świeżo wyciskanych owoców / Freshly squeezed juice

12 zł / 12 PLN

Koktajle owocowe / Fruit cocktail
Przygotowywane również na mleku roślinnym.
Prepared also with plant-based milk.

12 zł / 12 PLN

Lemoniady / Lemonade

11 zł / 11 PLN

Soki owocowe / Fruit juices

5 zł / 5 PLN

Woda / Water

5 zł / 5 PLN

Coca cola, tonik / Coca cola, tonic

5 zł / 5 PLN

Napój energetyzujący Bombilla / Bombilla energy drink 0,33l
10 zł / 10 PLN
Lekko gazowany, całkowicie naturalny napój w butelce pełnej Yerba Mate. Bombilla jest
słodzona owocami - nie zawiera cukrów krystalicznych ani sztucznych substancji
słodzących. Zero konserwantów. Wysoka zawartość kofeiny 200mg/1.
Bombilla is a lightly carbonated, completely natural drink based on Yerba Mate.
No preservatives, no sugar or artificial sweeteners. High caffeine content: 200mg / 1l.

WINA / WINES
Choya / Choya 100 ml
10 zł / 10 PLN
Japońskie wino likierowe, białe, z delikatnymi nutami śliwki ume. Podajemy schłodzone.
Japanese liqueur wine, white, with delicate taste of ume plum. Served chilled.

Wina stołowe / Table wines

150 ml (kieliszek / glass) -

9 zł / 9 PLN

500 ml (karafka / carafe) - 23 zł / 23 PLN
Czerwone hiszpańskie wytrawne (Tempranillo / Garnacha), białe hiszpańskie wytrawne
(Viura),
Spanish dry red (Tempranillo / Garnacha) or Spanish dry white (Viura).

Wino musujące / Sparkling wine
Vinia Escude. Producent: Jordi Lluch, Hiszpania

60 zł / 60 PLN

Wina białe / White wines
WŁOCHY / ITALY
Pinot Grigio DOC. Producent: Ronco dei Tassi, Veneto

49 zł / 49 PLN

NIEMCY / GERMANY
Riesling. Producent: Steinmuhle

150 ml (kieliszek / glass) -

11 zł / 11 PLN

750 ml (butelka / bottle) -

45 zł / 45 PLN

Wina czerwone / Red wines
FRANCJA / FRANCE
Clarendelle Haut-Brion AOC. Producent: Clarence Dillon Wines,Bordeau

169 zł / 169 PLN

WŁOCHY / ITALY
Brunello di Montalcino, DOCG. Producent: La Velona, Toskania, Włochy
Barbaresco DOCG Sanadaive. Producent Adriano Marco e Vittorio
Nebiolo D'Alba. Producent: Veglio Michelino e Figlio
Lagone IGT. Producent: Aia Vecchia
Kudos IGT 2006 Producent: Talamonti, Abruzja

198 zł / 198 PLN
190 zł / 190 PLN
60 zł / 60 PLN
70 zł / 70 PLN
86 zł / 86 PLN

HISZPANIA / SPAIN
Tablares Roble. Producent: Ribera del Duero
Protocolo. Producent: Eguren

58 zł / 58 PLN
40 zł / 40 PLN

TUNEZJA / TUNISIA
Cru de Mornag, AOC. Producent: Les Vignerons de Carthage

53 zł / 53 PLN

CHILE / CHILE
Gran Reserva Carmenere. Producent: TerraNoble, Maule Valley

98 zł / 98 PLN

ALKOHOLE / ALCOHOLES
Grzane wino / Mulled vine

11 zł / 11 PLN

Grzany miód pitny / Heated mead

12 zł / 12 PLN

Piwo ze świeżym sokiem z pomarańczy / Beer with fresh orange juice

11 zł / 11 PLN

Piwo Pilsner / Pilsner beer 0,5 l

11 zł / 11 PLN

Piwo Książęce Pszeniczne / Książęce wheat beer 0,5 l

9 zł / 9 PLN

Piwo Książęce Ciemne / Książęce dark beer 0,5 l

9 zł / 9 PLN

Advocat / Advocat 50 ml

9 zł / 9 PLN

Malibu / Malibu 50 ml

Likier truskawkowy / Strawberry liqueur 50 ml

Martini Bianco / Martini Bianco 100 ml

10 zł / 10 PLN

9 zł / 9 PLN

10 zł / 10 PLN

