
Proseccino  –  włoskie   wino   musujące                      100 ml /17 zł               0,5 l /54 zł                    1 l /92 zł
100% Glera

Lambrusco, Reggiano Dolce DOC, La Favorita                             82 zł
Medici Ermete, Emilia Romagna – czerwone musujące słodkie
Szczep – Lambrusco

Prosecco Itinera Brut DOC MGM Itynera, Veneto                             105   zł
Szczep – Glera

Premier Cru Jackowiak-Rondeau Brut – szampan wytrawny                289 zł
Szczep – Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay

Wino domowe wytrawne             100 ml /18 zł               0,5 l /59 zł                  1 l /97 zł
Tavernello Trebbiano Chardonnay Rubicone IGT
Szczep – Trebianno, Chardonnay

Wino domowe półsłodkie          100 ml/18 zł            89 zł
Vino Bianco Amabile              

Pinot Grigio Da Vinci Dama con l'Ermellino, Capolavori, IGT              100 ml/18 zł       109 zł
Szczep – Pinot Grigio 85%, 15% inne

Cuvee Blanc Srebrna Góra, Kraków – półwytrawne            100 ml/20 zł        129 zł
Szczep – Seyval Blanc, Hibernal, Johanniter, Solaris

Sauvignon Blanc Trevenezie, Paladin IGP Veneto             100 ml/20 zł       129 zł
Szczep – Sauvignon Blanc

Malvasia Amabile, La Rustica Bianco  DOC – półwytrawne        100 ml/18 zł                 99 zł
Valtidone Cantina, Emilia Romagna 
Szczep – Malvasia

Trebbiano Romagna Le Coste DOC                                         105 zł
Poderi nal Despoli, Emilia Romagna
Szczep – Trebbiano    

Riesling IGP Boron, Veneto                                 105 zł
Szczep – Riesling

Chardonnay, Paladin, Veneto                                  110 zł
Szczep – Chardonnay

Traminer Aromatico Ca‘ Bolani DOC, Friuli – Venezia Giulia                 135 zł
Szczep – Traminer

Wino domowe               100 ml/18 zł              95 zł 
Rosato Sangiovese Rubicone, szczep – Sangiovese

Wina musujące

Wina białe

Wina różowe



Wino domowe wytrawne                                      100 ml /18 zł                   0,5 l/59 zł                       1 l/97 zł
Tavernello Sangiovese Rubicone IGT
Szczep – 100% Sangiovese

Wino domowe półsłodkie       100 ml/16 zł            79 zł
 Vino Rosso Amabile            

Bardolino Classico DOC Salvalai, Veneto           100 ml/18 zł             92 zł
Szczep – Corvina, Rondinella, Molinara

Negroamaro del Salento 12 e mezzo IGP               100 ml/19 zł            105 zł
Vervaglione, Leporano Puglia
Szczep – Negroamaro

Salbanello  IGP Paladin, Veneto             100 ml/24 zł           122 zł
Szczep – Cabernet, Malbech

Cuvee Rouge Srebrna Góra, Kraków                          129 zł
Szczep – Regent, Rondo, Acolon 

Primitivo del Salento IGP, Puglia                           112 zł
Szczep – Primitivo

Don Mannarone Rosso Passivento IGT, Barone Montalto, Sicilia                                120 zł
Szczep – Nero d’Avola

Syrah, Paladin, Veneto                                                                  120 zł
Szczep – Syrah

Vitruviano Leonardo Chianti DOCG, Leonardo Da Vinci Cantine, Toscana         126 zł
Szczep – Sangiovese 85%, Merlot 10 %, 5% inne

Pinot Nero Poggio Pelato DOC, Tenuta Il Bosco, Lombardia                       129 zł
Szczep – Pinot Nero

Valpolicella Ripasso Superiore DOC Montecampo, Zonin, Veneto           150 zł
Szczep – Corvina, Rondinella, Molinara

Amarone della Valpolicella Classico DOCG,  Salvalai, Veneto                  299 zł
Szczep – Corvina 70%, Rondinelia 25%, Molinara 5%

Moscato d’Asti La Rosa Selvatica DOCG Icardi, Piemonte – białe                         124 zł
Szczep – Moscato

Teluccio rosso da uve stramature – czerwone                    50 ml/20 zł      124 zł
Poderi dal Nespoli, Emilia Romagna
Szczep – Sangiovese

Carl Jung Riesling – białe, półwytrawne,                  100 ml/18 zł      94 zł
Carl Jung Cabernet Sauvignon – czerwone, półwytrawne

Wina czerwone

Wina deserowe

Wina bezalkoholowe (< 0,5%)



 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Przystawki zimne
Antipasto Cichy Kącik (170 g)  31 pln
(prosciutto crudo, salume napoli, melon, ricotta, salsa pomidorowa, mozzarella, Grana Padano)

Burrata z pieczonym burakiem, prosciutto crudo, orzechami włoskimi  34 pln 
i sosem balsamicznym (250 g) 

Carpaccio z polędwicy wołowej z rukolą i Grana Padano (180 g)  41 pln

Tatar z łososia z mango, awokado i kwaśną śmietaną (180 g)  39 pln

Tatar z polędwicy wołowej po włosku z suszonymi pomidorami, kaparami,  41 pln 
mascarpone i chutney z dyni (150 g) 

Przystawki ciepłe
Crostini ze szpinakiem, pieczarkami, pomidorami z mozzarellą (130 g)  20 pln

Bruschetta z pomidorami (150 g)  20 pln

Gruszka z kozim serem i sosem winno-maślanym na roszponce (200 g)  33 pln

Krewetki duszone na oliwie z czosnkiem i pietruszką  38 pln 
podane z czarnymi grzankami (150 g) 

Przystawki

Deska włoskich serów (450 g) 57 pln

Deska włoskich wędlin (450 g) 57 pln

Deska – mix włoskich wędlin i serów (450 g) 57 pln

Doskonałym uzupełnieniem biesiady powinna być butelka wina lub wódki. 

Biesiada z winem
Dania dla 2–4 osób

Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć
Non e mai troppo tardi per cominciare. 

Nie po to człowiek żyje, aby jadł, ale po to je, aby żył
Non si vive per mangiare, ma si mangia per vivere. 



 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nie wkładaj łyżki w cudzą zupę.
Non mettere il tuo cucchiaio nella zupa altrui. 

Mix sałat

z dodatkami wegetariańskimi i rybnymi:

- z fetą, pomidorem, ogórkiem, cebulą, oliwkami i oliwą ziołową (230 g)  34 pln

- z zapiekanym kozim serem na karmelizowanym jabłku, słonecznikiem  38 pln 
  i sosem balsamicznym (350 g)  

- z tuńczykiem marynowanym w cytrusach, pomidorem, ogórkiem,  
   jajkiem i sosem musztardowo-koperkowym (280 g)  41 pln

z dodatkami mięsnymi: 

- z wątróbką drobiową, z karmelizowanym jabłkiem/ malinami (sezonowo),  34 pln
  pomidorami koktajlowymi, orzechami włoskimi, grissini i sosem malinowym (320 g) 

- Cesar z grillowaną piersią kurczaka (230 g)  42 pln

- z pieczoną kaczką, orzechami włoskimi, winogronami, cytrusami  41 pln
  i sosem malinowym(240 g)  

- z polędwicą wołową, suszonymi pomidorami, orzechami nerkowca,  41 pln
  płatkami parmezanu i sosem balsamicznym (300 g)  

Krem z pomidorów z mozzarellą i oliwą bazyliową (420 g) 19 pln

Brodo –  włoski bulion z mięsnymi pierożkami (390 g) 19 pln

Pikantna zupa rybna (500 g) 37 pln

Sałatki

Zupy

Risotta
Risotto z pieczoną kaczką, gruszką i sosem serowym (420 g) 41 pln

Risotto z cielęciną, grzybami i oliwą truflową (400 g) 41 pln



 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

wegetariańskie:

Spaghetti pomodoro (380 g)        30 pln

Gnocchi z sosem serowym i szpinakiem (300 g) 34 pln

z rybą lub owocami morza:

Tagliatelle z łososiem i szpinakiem w sosie śmietankowym (380 g) 43 pln

Gnocchi z krewetkami i cukinią (400 g) 43 pln

Penne anciova z sosem pomidorowym, anchois, rodzynkami i orzeszkami pini (380 g)  43 pln

Czarne macaroni z krewetkami i porem na oliwie (400 g) 49 pln

Tagliatelle bianco-nero z krewetkami i szpinakiem na białym winie (lekko pikantne) (400 g) 52 pln

Linguine z owocami morza i świeżymi pomidorami (480 g) 52 pln

mięsne:

Spaghetti bolognese (380 g)                                                                             39 pln

Spaghetti a’la carbonara (330 g)                                                           41 pln

Lasagne bolognese z sosem pomidorowym (420 g)  39 pln

Tagliatelle z kurczakiem i brokułami w sosie śmietankowym (400 g) 41 pln

Pappardelle z polędwicą wołową i leśnymi grzybami (danie pikantne) (350 g) 49 pln

Makarony domowego wyrobu

Ravioli domowego wyrobu
Ravioli z serem ricotta, świeżym szpinakiem, masłem i oregano (190 g) 34 pln

Ravioli z łososiem, cukinią, mascarpone oraz prażonymi płatkami migdałów (200 g) 35 pln 

Ravioli z wołowiną, orzechami nerkowca w sosie szałwiowo-maślanym (180 g) 36 pln

Prawda jak oliwa, na wierzch wypływa.
La verita viene sempre a galla. 



 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

wegetariańskie / z rybami i owocami morza:
Margherita – sos pomidorowy, ser mozzarella  (290 g)  28 pln 

Margherita di bufala – sos pomidorowy, ser mozzarella di bufala (290 g)  36 pln

Vegetariana – sos pomidorowy, ser mozzarella, grillowane warzywa (410 g) 35 pln

Angelo – sos serowy, ser mozzarella, gorgonzola, szpinak, gruszka, orzech włoski (380 g) 39 pln  

Fresca – sos pomidorowy, ser mozzarella, mozzarella biała, pomidory,   37 pln 
   świeża bazylia, oliwa ziołowa  (420 g) 

Funghi – sos mascarpone, ser mozzarella, grzyby leśne, pieczona papryka, cebula (320 g) 39 pln

Quattro formaggi – sos serowy, ser mozzarella, ricotta, gorgonzola, parmezan (350 g) 41 pln

Frutti di Mare – sos pomidorowy, ser mozzarella, owoce morza (400 g) 41 pln

z dodatkami mięsnymi: 
Cotto – sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka (320 g)  35 pln

Carbonara – sos carbonara, ser mozzarella, boczek, cebula czerwona (340 g) 37 pln

Pepperoni (łagodne, pikantne) – sos pomidorowy, ser mozzarella, salami (320 g)  37 pln

Capricciosa – sos pomidorowy, ser mozzarella, pieczarki, szynka (400 g)  37 pln

Vulcano – sos pomidorowy, ser mozzarella, salami, gorgonzola, chilli (380 g)  41 pln

Siciliana – sos pomidorowy, ser mozzarella, salami łagodne, pieczarki, papryka (360 g)  41 pln

Parma – sos pomidorowy, ser mozzarella, prosciutto crudo, rukola, Grana Padano (380 g)  45 pln

Pizza            duża

32
cm

Zapraszamy do skomponowania własnej pizzy na bazie Margherity                       28 pln

Dodatkowy sos: pomidorowy, czosnkowy, serowy  7 pln
Dodatek warzywny (oprócz: cebula, por – 4 pln)  7 pln
Dodatkowy ser włoski  9 pln
Dodatek mięsny lub rybny (oprócz: szynka parmeńska, krewetki 9 pln)  9 pln

- z czosnkiem i oliwą (200 g)  18 pln

- z suszonymi pomidorami i rozmarynem (200 g)  18 pln

Focaccia



 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eskalopki z kurczaka zapiekane z prosciutto crudo, pomidorami i serem mozzarella  49 pln 
w sosie winno-maślanym podane z gnocchi (350/170 g)  

Eskalopki cielęce a'la saltimbocca podane z opiekanymi ziemniakami  61 pln
i warzywnym pappardelle (400/170 g)  

Filet z kaczki na rukoli w sosie pomarańczowym podany z purée z batata (390/170 g)  61 pln

Polędwiczki wieprzowe z sosem demi glace na risotto z gorgonzolą, radicchio i orzechami włoskimi (350/170 g)  57 pln

Grillowany antrykot wołowy z frytkami stekowymi i masłem czosnkowym (400/300 g)  73 pln 

Grillowana polędwica wołowa podana na świeżym szpinaku (290/180 g)  99 pln 

Polędwica wołowa z sosem z zielonego pieprzu lub gorgonzoli,  105 pln
podana z ziemniakami w rozmarynie (460/180 g)  

Burgery (pon. - pt.)  
100% wołowiny (180 g) ze świeżymi dodatkami i sosami własnej produkcji

Klasyczny – ser cheddar, pomidor, ogórek, cebula, sałata, sos duński, frytki stekowe (600 g) 43 pln 

Włoski – biała mozzarella, pomidor, cebula, rukola, pesto bazyliowe, sałatka (480 g)  43 pln 

Cichy Kącik – ser cheddar, boczek, pieczarki, pomidor, cukinia, ogórek kiszony, 49 pln 
cebula, sałata, sos różowy, sos duński (600 g)  

Bigburger Cichy Kącik – podwójna wołowina, ser cheddar, boczek, pieczarki, pomidor,  75 pln 
cukinia, ogórek kiszony, cebula, sałata, sos różowy, sos duński, frytki stekowe (900 g) 

Ryby i owoce morza
Grillowany filet z łososia podany na marchwi pieczonej w soku pomarańczowym 65 pln
z glazurą balsamiczną (400/180 g)  

Krewetki Królewskie (6 szt.) z czosnkiem i oliwą podane na warzywnym pappardelle  60 pln
z czarnymi grzankami (435 g)    

Pstrąg pieczony w pergaminie z warzywami (420/300 g)  57 pln

Dorsz na risotto bazyliowym z duszonym w pomarańczach koprem włoskim (400/190 g) 59 pln

Półmisek owoców morza: krewetki królewskie, mule, ośmiornica, ryba (500 g)  75 pln

Świeże Mule
(od czwartku do wyczerpania zapasów)

Mule duszone w białym winie ze świeżymi pomidorami (460 g)  52 pln

Mule w pikantnym sosie pomidorowym (460 g)  52 pln

Mule duszone w białym winie lub pikantnym sosie pomidorowym podane w glinianym garnku    89 pln 
(1 kg – danie dla 2–4 osób) 

Mięsa



 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cytryna plasterki (15 g)  1 pln
Mięta (2 g)  1 pln
Sok malinowy lub imbirowy (30 ml)  2 pln
Pieczywo (80 g)  4 pln
Miód (30 ml)  5 pln
Grissini (5 szt.)  6 pln
Makaron (180 g)  10 pln
Ziemniaki w rozmarynie (150 g)  12 pln
Gnocchi (kluseczki ziemniaczane) (150 g)  10 pln
Pomidory z cebulą i oliwą (150 g)  12 pln
Mała sałatka z pomidorami i oliwą (130 g)  10 pln
Świeży szpinak z czosnkiem (80 g)  10 pln
Frytki (100 g)  12 pln
Frytki stekowe (100 g)  12 pln

Dodatki

Desery
Panna Cotta z naturalną wanilią i musem owocowym (110 g)  20 pln

Creme brulee (110 g)  20 pln

Tarta cytrynowa (140 g)  20 pln

Tiramisu (160 g)  24 pln

Tort czekoladowy z nutą malinową (140 g)  24 pln

Sernik z nutą pomarańczową (140 g)  24 pln

Szarlotka na ciepło z gałką lodów (140 g)  26 pln

Lody zostały przełamane.
Il ghiaccio si e rotto. 



 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gałka lodów /różne smaki/ (30 g)  7 pln

Bianco Nero –  lody śmietankowe i czekoladowe, bita śmietanka, polewa czekoladowa (180 g)   29 pln

Dziadek do orzechów – lody orzechowe i bakaliowe, bakalie, orzechy, bita śmietanka 31 pln
                                                       sos karmelowy (220 g)  

Tutti Frutti –  lody śmietankowe i owocowe, owoce, bita śmietanka, sos malinowy (230 g) 34 pln

Puchar Grande Cichy Kącik – duży puchar lodów mieszanych, owoce, bezy, bakalie,  40 pln 

                                                                  bita śmietanka, sos czekoladowy (330 g)                                                  

Na życzenie oferujemy dodatek alkoholowy (20 ml): 
Advocaat  8 pln
Amaretto  10 pln
Kahlua/Baileys 11 pln

Puchary lodowe

Napoje gorące
           Kawa 

Espresso – klasyczne espresso (30 ml)  10 pln
Espresso macchiato – espresso z dodatkiem mleka (35 ml)  11 pln
Espresso con panna – espresso z bitą smietanką (50 ml)  13 pln
Espresso affogato – espresso z gałką lodów waniliowych (60 ml)  17 pln
Espresso doppio – podwójne espresso (70 ml)  15 pln
Kawa czarna (140 ml)  11 pln
Kawa biała (140 ml)  12 pln
Cappucino – kawa z aksamitnie spienionym mlekiem (300 ml)  14 pln
Capuccino con panna – cappuccino z bitą śmietanką (300 ml)  16 pln
Capuccino Grande (330 ml)  16 pln
Moccha – kawa, czekolada, spienione mleko, bita śmietanka (300 ml)  17 pln
Latte macchiato – kawa, gorące mleko, mleczna pianka (300 ml)  15 pln
Latte macchiato smakowe: orzech, kokos, amaretto, czekolada, wanilia, karmel (300 ml)  17 pln
Honey latte – kawa, miód, spienione mleko (300 ml)  18 pln

Koło się zamknęło.
Il cerchio si e chiuso. 



 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

English Breakfast - klasyczna czarna herbata z Cejlonu 12 pln
 Earl Grey - delikatna herbata o subtelnym zapachu bergamotki 12 pln
 Green Dragon Lung Ching - jedna z najbardziej popularnych herbat chińskich 12 pln 
 Sweet Berries - owocowa herbata z nutą truskawki, maliny, róży i pomarańczy 12 pln
 Cream Orange - herbata Rooibos z nutą pomarańczy i wanilii 12 pln
 Moroccan Mint - zielona herbata z miętą 12 pln
 Rosy Rose Hip - herbata owocowa z nutą różaną 12 pln  

Waniliowy, czekoladowy, bananowy, truskawkowy, malinowy,        16 pln 
waniliowo-truskawkowy, bananowo-porzeczkowy  

Shakes (250 ml)

Kawa z alkoholem

Czekolada mleczna z bitą śmietanką (300 ml)  18 pln

Advocaat caffe – kawa, advocaat, bita śmietanka (300 ml)  20 pln
Amaretto caffe – kawa, likier migdałowy, bita śmietanka (300 ml)  20 pln
Rum caffe – kawa, rum, bita śmietanka (300 ml)  20 pln
Irish caffe – kawa, whiskey, bita śmietanka (300 ml)  20 pln

Gorące czekolady

Herbaty (350 ml)

Kto był we Włoszech, może zapomnieć o reszcie świata. Kto był w niebie, nie pragnie ziemi.  



 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jabłkowy  14 pln

Marchewkowy 14 pln

Vita-moc (jabłko, seler, marchew) 16 pln

Detoks (jabłko, marchew, pomarańcza) 16 pln

Odporność (jabłko, marchew, pomarańcza, imbir)   16 pln

Energia (jabłko, pomarańcza, banan, truskawka) 16 pln

Super witamina C  (pomarańcza, banan, jabłko, sok ananasowy)         16 pln

Zdrowie (ogórek, ananas, melon, sok jabłkowy oraz mięta) 16 pln

Pomarańczowy 17 pln

Grejpfrutowy 17 pln

Soki ze świeżych owoców i warzyw (250 ml)

6 pln/8 pln/13 pln

9 pln

9 pln

9 pln

9 pln

16 pln

11 pln

18 pln

Woda Górska Natura 0,3/0,5/ 1,0 l  

 Pepsi, Pepsi Max 0,2 l

 Mirinda, 7up 0,2 l 

 Schweppes, Ice Tea 0,2 l

Nektary owocowe Toma 0,2 l (pomarańczowy, grejpfruitowy, czarna porzeczka,  
                                                                        jabłkowy, pomidorowy, ananasowy)

 Cisowianka Classique, Perlage 0,7 l  

Energy Drink 0,25 l  

San Pellegrino 0,75 l  

Napoje zimne



 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Piwo beczkowe
  Žatecký Světlý           0,3 l/0,5 l   14 pln/16 pln

  Okocim O.K Premium Lager        0,5 l  16 pln

  Okocim Klasyczna Pszenica        0,5 l  16 pln

  Okocim Mistrzowski Porter (9,6%)         0,5 l  16 pln

  Grimbergen Blanche                 0,33 l  17 pln

  Grimbergen Blonde                 0,33 l  17 pln

  Grimbergen Double                 0,33 l  17 pln

  Okocim 0%        0,5 l    16 pln

  Okocim 0% sycylijska pomarańcza z limonką   0,5 l  16 pln

  Okocim 0% mango-marakuja     0,5 l  16 pln

  Somersby jabłkowe           0,4 l 14 pln

Piwo butelkowe



 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Drinki bezalkoholowe (300 ml)

Fresh –  jabłko, limonka, 7up na kruszonym lodzie   20 pln

Florida –  pomarańcza, grejpfrut, syrop z bzu, woda gazowana na kruszonym lodzie   20 pln

Virgin Mojito  – mięta, limonki, syrop cukrowy, 7up/woda gazowana na kruszonym lodzie  21 pln

Virgin Mojito smakowe – mięta, limonki, syrop cukrowy, 7up/woda gazowana   23 pln
                                             + do wyboru syrop marakuja/truskawka/brzoskwinia
                                                   na kruszonym lodzie 

Shoty alkoholowe (240 ml)

Kamikaze (6 szt.) Wyborowa, Blue Curaçao, sok z cytryny        24 pln

Red Shots (6 szt.) spirytus, syrop truskawkowy, truskawki, 7up      29 pln

Irish Shots (6 szt.) Jameson Whiskey, sok jabłkowy, sok z limonki, cynamon      29 pln

Mix Shots (6 szt.) 3 Red Shots, 3 Irish Shots      29 pln

Short drinki
Daiquiri (Havana 2 años, sok z limonki, syrop cukrowy) (80 ml)    22 pln

Caipirinha (Cachaça, limonki, cukier trzcinowy) (80 ml)    22 pln

Cosmopolitan (Wyborowa, Triple Sec, sok żurawinowy, sok z cytryny) (100 ml)   24 pln

Negroni Sbagliato (Campari, Martini Rosso, Prosecco, pomarańcza) (130 ml)      26 pln

Dry Martini (Gin Seagram’s, Martini Extra Dry) (80 ml)    26 pln

Margarita (Tequila Olmeca, Triple Sec, sok z limonki) (80 ml)     26 pln



 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Long drinki

Tequila Sunrise (Tequila Olmeca, sok pomarańczowy, grenadyna) (150 ml)  23 pln

Pina Colada (Havana 3 años, Malibu, nektar ananasowy, syrop cukrowy, mleko) (160 ml)  24 pln

Cuba Libre (Havana 7 años, Pepsi, sok z limonki) (180 ml) 24 pln

Martini Royal (Martini Bianco, Prosecco, mięta, sok z limonki) (220 ml)     24 pln

Mojito (Havana 3 años, mięta, sok z limonki, cukier trzcinowy, woda gazowana) (120 ml)    25 pln

Fresh & Fruity Mojito (do wyboru: ogórkowe, truskawkowe, tropikalne, melonowe) (120 ml)  25 pln

Sex on the Beach (Malibu, Peach tree, Wyborowa, sok pomarańczowy, sok żurawinowy) (200 ml)  26 pln

Aperol Spritz (Aperol, Prosecco, woda gazowana, skórka pomarańczy) (160 ml)  28 pln

Long Island Iced Tea (Havana 3 años, Seagram’s, Olmeca, Wyborowa, Triple Sec, Pepsi, sok z cytryny) (200 ml) 33 pln

Aperitif/Alkohole włoskie (20 ml)

Sambuca – likier anyżkowo-owocowo-ziołowy  10 pln

Amaretto – likier migdałowy   10 pln

Limoncello – likier cytrynowy  12 pln

Galliano – łagodny likier ziołowo-waniliowy  12 pln

Aperol  40 ml     14 pln

Campari  40 ml     14 pln

Martini (Bianco/Rosato/Rosso/Extra Dry)  100 ml     17 pln

Grappa 40 ml     18 pln



 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wódki (40 ml)

Likiery (20 ml)

Advocaat  10 pln

Krupnik  10 pln

Malibu  10 pln

Jagermeister  12 pln

Baileys  12 pln

Kahlua  12 pln

Likiery smakowe: Blue Curaçao, Melon, Triple Sec, Passoa  20 ml/40 ml      11 pln/18 pln 
 

Żubrówka  12 pln

Wiśniówka  12 pln

Żołądkowa gorzka  12 pln

Wyborowa  12 pln

Wyborowa Exquisite  22 pln

Absolut  14 pln

Absolut smakowy (Lime, Kurant, Ruby Red, Pears)  15 pln

Chopin  18 pln

Seagrams Gin  14 pln

Havana 3 años  16 pln

Havana 7 años  18 pln

Bacardi Carta Negra  20 pln

Bacardi Carta Oro  20 pln

Cachaça  19 pln

Tequila Olmeca Silver  19 pln

Tequila Olmeca Gold  20 pln

Bombay Sapphire  20 pln

Rum/Gin/Tequila (40 ml)



 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ballantine’s  17 pln

Ballantine’s 12  22 pln

Jameson  17 pln

Jack Daniel’s  18 pln

Gentleman Jack  21 pln

J.D. Single Barrel  26 pln

Johnny Walker Red  17 pln

Johnny Walker Black  21 pln

Chivas 12  21 pln

Glenfiddich 12  26 pln

Stock 84  17 pln

Metaxa 7 *******  18 pln

Hennessy V.S.  22 pln

Whisky/Bourbon (40 ml)

Brandy/Cognac (40 ml)


