Karta Menu
Przystawki i przekąski zimne i ciepłe
Hot & cold appetizers and snacks - Warme und kalte Vorspeisen und Zwischenmahlzeiten

Sałatki
Salads - Salate

Zupy
Soups - Suppen

Dania główne
Main courses - Hauptgerichte

Ryby
Fish - Fische

Dziczyzna
Venison - Wildfleisch

Menu dziecięce
Children’s menu - Kindermenü

Pizza i Burgery
Pizza and burgers - Pizza und Burger

Desery
Desserts - Nachspeisen

Napoje i Alkohole
Drinks and alcohol - Getränke und Alkohole

Karta Win
Winelist - Weinkarte

Czas oczekiwania na dania minimum 30 min.
Waiting time for meals at least 30 min.
Wartezeit auf Mahlzeiten mindestens 30 min.

Przystawki i przekąski ciepłe

Przystawki i przekąski zimne

Hot appetizers and snacks
Warme Vorspeisen und Zwischenmahlzeiten

Cold appetizers and snacks
Kalte Vorspeisen und Zwischenmahlzeiten

Krewetki smażone

Deska wędlin i serów dla 4 osób

krewetki 6szt (imbir, chilli, czosnek)
podane na toście z rukolą

różne rodzaje wędlin i serów, pieczywo, masło

Fried shrimps 6 pcs (ginger, chillies, garlic)
served on toast with rocket salad
Gebratene Garnelen 6 Stück (Ingwer, Chili, Knoblauch)
serviert auf Toast mit Rucolasalat

45,00 zł
Grzanki z serem brie i pikantną gruszką
Croutons with brie cheese and a spicy pear
Toast mit Brie Käse und einer würzigen Birne

25,00 zł
Bruschetta z pomidorami i mozzarellą
aromatyzowana czosnkiem i bazylią
Bruschetta with tomatoes and mozzarella
Bruschette mit Tomaten und Mozzarella

25,00 zł
Frytki z batatów

Meat platter and cheeses served with bread and butter
Ein Brett voller Wurst und Käse serviert mit Brot und Butter

89,00zł
Tatar z łososia
tatar z łososia, zielony ogórek, pieczywo
Salmon tartar on green cucumber served with bread
Lachs-Tartar auf grüner Gurke serviert mit Brot

42,00 zł
Tradycyjny tatar wołowy
tatar wołowy, ogórki, pieczarki, cebula,
żółtko jajka, pieczywo
Beef steak tartare, cucumber, mushrooms, onion, egg yolk, bread
Rindfleisch-Tatar, Gurken, Champignons, Zwiebeln, Eigelb, Brot

42,00 zł
Carpaccio z polędwicy wołowej

frytki z batatów ok. 250g, majonez

polędwica wołowa, oliwki, parmezan, oliwa, rukola,
pieczywo

Sweet potato fries about 250g with mayonnaise
Süßkartoffelpommes ca. 250g mit Mayonnaise

Beef tenderloin carpaccio, olive oil, parmesan, rucola, bread
Rindbraten Carpaccio, Oliven, Parmesan, Balsamico, Rucola, Brot

19,00zł

39,00 zł

Frytki

Przysmak żeglarza

frytki ok. 250g, ketchup

śledzik, sos tatarski, pieczywo

Fries about 250g with ketchup
Pommes Frites ca. 250g mit Ketchup

Sailors delicacy - Herring with tatar sauce served with bread
Seemans Delikatesse - Hering mit Tatarensoße, serviert mit Brot

16,00zł

25,00 zł
Kąsek gajowego
swojski smalec, kiszony ogórek, pieczywo
Titbit of the forester - fresh bread with the home-made lard and sour
cucumber
Häpchen des Försters - frisches Brot mit einem hausgemachten
Schmalz und saurer Gurke

19,00 zł

Sałatki

Zupy

Salads Salate

Soups Suppen

Sałatka z kawałkami grillowanego łososia

Żurek śląski podany w chlebie

mix sałat, kawałki łososia, pomidor, ogórek, cebula,
papryka, sos czosnkowy
Salad with slices of grilled salmon, salad mix, tomato, cucumber,
onion, pepper, garlic sauce
Salat mit gegrillten Lachsstücken, Salatmischung, Tomaten,
Gurken, Zwiebeln und Paprika, Knoblauch-Sauce

45,00 zł

z białą kiełbasą i jajkiem
Silesian sour soup served in bread with white sausage and egg
Schlesische Sauersuppe serviert in Brot mit Weißwurst und Ei

25,00zł
Kremowa zupa z grzybów leśnych
z grzankami i nutką śmietany

Sałatka z grillowanymi polędwiczkami

Cream of mushrooms soup with croutons
Cremesuppe aus Steinpilzen mit Croutons

mix sałat, kawałki polędwiczki wieprzowej, papryka,
kukurydza, pomidor, ser camembert, sos vinegret

24,00zł

Salad with grilled tenderloins, salad mix, pepper, sweet corn,
tomato, camembert, vinaigrette dressing
Salat mit gegrillten Lendenbraten, Salatmischung, Paprika, Mais,
Tomaten, Camembertkäse Vinaigrette Soße

39,00 zł
Sałatka mozzarella
mozzarella 125g, mix sałat, oliwki zielone, pomidory
koktajlowe półsuszone czerwone i żółte, cebula
czerwona, oliwa z oliwek, krem balsamiczny
Mozzarella 125g, mixed lettuce, green olives, dried red and yellow
tomatoes, red onion, olive oil, balsamic cream
Mozzarella 125 g, gemischter Salat, grüne Oliven, getrocknete rote
und gelbe Tomaten, rote Zwiebel, Olivenöl, Balsamico-Creme

39,00 zł
Sałatka z kawałkami grillowanego kurczaka
mix sałat, kawałki fileta drobiowego, pomidor,
ogórek, cebula, papryka, sos czosnkowy
Salad with grilled chicken pieces, mixed salat, tomato, cucumber,
onion, pepper, garlic sauce
Salat mit gegrilltem Hühnerfleisch, Salatmischung, Tomaten,
Gurken, Zwiebeln und Paprika, Knoblauch-Sauce

39,00 zł
Sałatka grecka
mix sałat, pomidor, ogórek, cebula, papryka,
oliwki, ser feta
Mixed salat, tomato, cucumber, onion, red pepper, olives, feta cheese
Salatmischung, Tomate, Gurke, Zwiebel, Paprika, Oliven, Fetakäse

39,00 zł
Do sałatek podajemy pieczywo
Bread for salads are provided
Zur Salaten wird Brot serviert

Krem toskański
z serkiem i tymiankiem
Tuscan cream with cream cheese and thyme
Toskanische Creme mit Frischkäse und Thymian

22,00zł
Barszcz czerwony
podany z sakiewkami ciasta francuskiego
z farszem mięsnym
Beetroot soup served with meat filled puff pastry pockets
Rote-Bete-Suppe mit Fleisch gefüllten Blätterteigtaschen

22,00zł
Zupa cebulowa
z bagietką z parmezanem
Onion soup with parmesan baguette
Zwiebelsuppe mit parmesan baguette

22,00zł
Rosół z makaronem
Chicken soup with noodles
Hühnersuppe mit Nudeln

16,00zł

Dania główne

Dania główne

Main courses Hauptgerichte

Main courses Hauptgerichte

Stek z polędwicy wołowej

Stek z polędwiczki wieprzowej

stek z polędwicy wołowej, sos serowy,
frytki steakhouse, mix sałat

stek z polędwiczki wieprzowej, sos z borowików,
ziemniaki w mundurkach z pieca, mix sałat

Beef sirloin steak, cheese sauce, french fries steakhouse, mix salad
Rinderfiletsteak, Käsesauce, Steakhouse-Pommes, Salatmischung

Pork tenderloin steak, boletus sauce,
oven-baked potatoes, mixed salad
Schweinefiletsteak, Steinpilzsauce, Ofenkartoffeln, gemischter Salat

99,00zł
Pieczona kaczka
połowa kaczki, kluski śląskie, buraczki zasmażane

59,00zł
Różowy filet z kaczki

Half duck, Silesian dumplings, fried beetroot
Halbe Ente, Schlesische Knödel, gebratene Rote Beete

filet z kaczki z patelni, gnocchi z sosem
rozmarynowym, buraczki zasmażane

69,00zł

Duck fillet from the pan, gnocchi with rosemary sauce,
fried beetroot
Entenfilet aus der Pfanne, Gnocchi mit Rosmarinsauce,
gebratene Rote Bete

Golonka
golonka pieczona, ziemniaczki z patelni z ziołami,
kapusta kiszona zasmażana, chrzan, musztarda

59,00zł

Roasted pork knuckle, potatoes from the pan with herbs,
roasted sauerkraut, horseradish, mustard
Gebratener Schweinshaxe, Kartoffeln aus der Pfanne mit Kräutern,
gebratenes Sauerkraut, Meerrettich, Senf

Mięsa z grilla

59,00zł
Roladki wołowe
roladki wołowe 2szt, kluski śląskie, czerwona kapusta
Beef rolls 2pcs, Silesian dumplings, red cabbage
Rinderbrötchen 2 Stück, Schlesische Knödel, Rotkohl

polędwiczka wieprzowa, schab, filet z kurczaka,
frytki steakhouse, bukiet sałat, tzatziki
Grilled meat - Pork chop, tenderloin, fillet, steakhouse fries,
salad bouquet, tzatziki sauce
Gegrilltes Fleisch - Lendenstück, Schweinekotelett,
Hähnchenfilet, Steakhouse-Pommes, Salatbouquet, Tzatziki

49,00zł

54,00zł

Eskalopki drobiowe
w sosie śmietanowo-pieczarkowym

Żeberka duszone

eskalopki drobiowe, sos śmietanowo-pieczarkowy,
kluski śląskie, surówka z czerwonej kapusty

żeberka duszone, ziemniaczki z patelni z ziołami,
kapusta kiszona zasmażana

Chicken cutlet, mushroom sauce, Silesian dumplings, cabbage salad
Geflügelschnitzel, Pilzrahmsauce, schlesischen Knödeln, Rotkohl

Stewed ribs, potatoes from the pan with herbs, roasted sauerkraut
Gedünstete Rippen, Kartoffeln aus der Pfanne mit Kräutern,
gebratenes Sauerkraut

49,00zł

45,00zł
Grillowany filet z kurczaka
grillowany filet z kurczaka, ziemniaki z masełkiem,
szpinak z gorgonzolą
Grilled chicken fillet, potatoes with butter, spinach with gorgonzola
Gegrilltes Hähnchenfilet, Kartoffeln mit Butter,
Spinat und Gorgonzola

42,00zł
Żeberka BBQ
żeberka BBQ, warzywa z patelni
BBQ ribs, grilled vegetables
BBQ-Rippchen, gegrilltes Gemüse

39,00zł

Dania główne

Dziczyzna

Main courses Hauptgerichte

Venison Wildfleisch

Kotleciki drobiowe

Comber z jelenia

kotleciki drobiowe 2szt,
kluski śląskie, sos pieczeniowy,
surówka z kapusty białej z jabłkiem i porem

comber z jelenia, warzywa z patelni, sos pieprzowy

2 pcs chicken cutlets, Silesian dumplings, gravy,
white cabbage salad with apple and leek
2 St. Hähnchenkoteletts, Schlesische Knödel, Soße,
Weißkrautsalat mit Apfel und Lauch

Deer saddle, pan fried vegetables, pepper sauce
Hirschrücken, gebratenes Gemüse, Pfeffer-Sauce

89,00zł
Polędwiczka z sarny

39,00zł

3 polędwiczki z sarny, kluseczki gnocchi,
sos rozmarynowy, buraczki zasmażane

Kotlet schabowy

Venison tenderloin, gnocchi, rosemary sauce, fried beetroot
Hirschfilet, Gnocchi, Rosmarinsauce, gebratene Rote Beete

kotlet schabowy, puree ziemniaczane, mizeria

99,00zł

Pork chop, mashed potatoes, cucumber salad
Schweinekotelett, Kartoffelpüree, Gurkensalat

39,00zł
Placek po węgiersku

Dania dla najmłodszych
Meals for children Gerichte für Kinder

placki ziemniaczane 3szt, mięso wołowe,
papryka, zestaw surówek

Kotlecik z kurczaka w chrupiącej panierce

Potato pancakes 3 pieces, beef pieces, paprika, set of salads
Kartoffelpuffer 3 Stück, Rindfleischstücke, Paprika, Satz Salate

kotlecik z kurczaka, frytki z ketchupem,
surówka z marchewki

39,00zł
Pierogi z mięsem

Chicken chop, fries with ketchup, carrot salad
Hühnerkotelett, Pommes mit Ketchup, Karottensalat

25,00zł

pierogi z mięsem 10szt, masełko, cebulka
Dumplings filled with meat 10 pcs, covered in butter with onion
Maultaschen mit Fleisch 10 Stück mit Butter und Zwiebel

35,00zł
Pierogi ze szpinakiem
pierogi ze szpinakiem 10szt, dip koperkowy
Dumplings with spinach 10 pcs, dill dip
Maultaschen mit Spinat 10 Stück, Dill Dip

29,00zł
Pierogi ruskie
pierogi ruskie 10szt, masełko, cebulka, śmietana
Russian dumplings 10pcs, covered in butter with onion, cream
Russische Maultaschen 10 Stück mit Butter und Zwiebel, Sahne

29,00zł

Filet rybny w chrupiącej panierce
filet z tilapii, ziemniaki puree, surówka z marchewki
Breaded tilapia fillet, mashed potatoes, carrot salad
Paniertes Tilapiafilet, Kartoffelpüree, Karottensalat

25,00zł
Placki ziemniaczane
2 placuszki ziemniaczane ze śmietaną
Potato pancakes 2 pcs with sour cream and sugar
Kartoffelpuffer 2 Stück mit saurer Sahne und Zucker

18,00zł

Dania główne
Main courses Hauptgerichte

Uczta Arkas
na półmiskach dla 4-6 osób

Zupa: waza rosołu z makaronem
Mięsa: kaczka pieczona, roladki wołowe, kotlety schabowe,
kotlety drobiowe, żeberka wieprzowe
Dodatki: miska klusek śląskich, miska ziemniaków,
sos pieczeniowy, miska kapusty kiszonej zasmażanej,
miska kapusty czerwonej,
miska sałatki z kapusty pekińskiej z prażonym słonecznikiem
Napoje: dzbanek soku jabłkowego lub pomarańczowego,
dzbanek wody mineralnej

399,00zł
Arkas feast on dishes for 4 people
Soup: Tureen of broth with noodles
A dish of meat: roast duck, beef roulades,
fillet with vegetables, fillet with spinach, pork ribs
Extras: bowl of silesian dumplings, bowl of potatoes,
barbecue sauce, bowl of red cabbage,
bowl of roasted sauerkraut, bowl with cabbage and roasted sunflower seeds,
Beverages: jug of apple or orange juice and jug of water
Arkas Festessen serviert
auf einer Platte für 4 Personen
Suppe: Nudelsuppe in einer Vase
Fleischplatten: Entenbraten, Rinderrouladen, Hähnchenfilet mit Gemüse,
Hähnchenfilet mit Spinat, Schweinerippchen
Extras: Schüssel Klöße, Schüssel Kartoffeln, Bratensoße, Schüssel mit Rotkohl,
Schüssel mit gebratenes Sauerkraut,
Chinakohl Schüssel mit gerösteten Sonnenblumenkörnern
Getränke: Krug Wasser und Saft

Uczta Arkas

Ryby

Makarony

Fish Fische

Pasta Pasta

Łosoś grillowany

Spaghetti z krewetkami

grillowany filet z łososia, szpinak z gorgonzolą,
ziemniaki w mundurkach z pieca

makaron spaghetti, krewetki 8szt
[chilli, czosnek, pietruszka, sos maślany]

Grilled salmon, spinach with gorgonzola cheese, roasted potatoes
Gegrillter Lachs auf Spinat mit Gorgonzola mit Geröstete Kartoffeln

Spaghetti, shrimps 8 pcs [chillies, garlic, parsley, butter sauce]
Spaghetti, Garnelen 8 Stück [Chilischoten, Knoblauch, Petersilie,
Buttersauce]

69,00zł
Dorsz z pieca
polędwiczka z dorsza, kasza pęczak
z burakiem i mascarpone, mix sałat
Cod sirloin, pearl barley with beetroot and mascarpone, mix salad
Lendenfilet vom Kabeljau, Perlgerste mit Rote Beete und
Mascarpone, Mix-Salat

49,00zł
Tagliatelle z polędwiczką wieprzową
makaron tagliatelle, polędwiczka wieprzowa,
borowiki, śmietana, wino
Tagliatelle, pork tenderloin, mushroom sauce
Tagliatelle, Schweinefilet, Pilzsauce

69,00zł

39,00zł

Sandacz na maśle

Spaghetti Bolognese

filet ze skórą, ziemniaki puree, marchewka z chrzanem

makaron spaghetti, mięso mielone, sos pomidorowy

Zander on butter - skin fillet, mashed potatoes,
carrot with horseradish
Zander mit Butter Hautfilet, Kartoffelpüree, Möhre mit Meerrettich

Spaghetti, minced meat, tomato sauce
Spaghetti, Hackfleisch, Tomatensauce

65,00zł

35,00zł
Penne ze szpinakiem

Dorsz panierowany

makaron penne, szpinak, gorgonzola

polędwiczka z dorsza, ziemniaki puree,
surówka z kiszonej kapusty

Penne pasta, spinach, gorgonzola
Penne Pasta, Spinat, Gorgonzola

Breaded cod sirloin, mashed potatoes, sauerkraut salad
Paniertes Lendenfilet vom Kabeljau, Kartoffelpüree, Sauerkrautsalat

35,00zł

55,00zł
Pstrąg z grilla
pstrąg z grilla, frytki, zestaw surówek
Grilled trout, French fries, set of salads
Gegrillte Forelle, Pommes Frites, eine Reihe von Salaten

49,00zł

Burgery

Pizza
od godziny 16:00

Arkas Burger

Pizza Margherita

bułka pszenna, mięso wołowe, cheddar, roszponka,
pomidor, ogórek kiszony, sos BBQ,
cebulka karmelizowana

sos pomidorowy, ser mozzarella

Wheat roll, beef, cheddar, lamb's lettuce, tomato,
pickled cucumber, BBQ sauce, caramelized onion
Weizenbrötchen, Rindfleisch, Cheddar, Feldsalat, Tomate,
Gewürzgurke, BBQ-Sauce, karamellisierte Zwiebel

Tomato sauce, mozzarella cheese
Tomatensauce, Mozzarella-Käse

29,00zł
Pizza Salami

35,00zł

sos pomidorowy, ser mozzarella, salami

Chicken Burger

32,00zł

bułka pszenna, kotlet drobiowy, cheddar, pomidor,
sałata lodowa, ogórek zielony, cebula czerwona,
sos musztardowo-miodowy
Wheat roll, chicken cutlet, cheddar, tomato, iceberg lettuce,
green cucumber, red onion, honey-mustard sauce
Weizenbrötchen, Hähnchenkotelett, Cheddar, Tomate,
Eisbergsalat, grüne Gurke, rote Zwiebel, Honig-Senf-Sauce

Tomato sauce, mozzarella cheese, salami
Tomatensauce, Mozzarella, Salami

Pizza Szynka
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka,
pieczarki, cebula
Tomato sauce, mozzarella cheese, ham, mushrooms, onion
Tomatensoße, Mozzarella, Schinken, Champignons, Zwiebel

29,00zł

32,00zł

Pizza Tuńczyk

Pizza Cztery Sery

sos pomidorowy, ser mozzarella,
tuńczyk, cebula

sos pomidorowy, sery: mozzarella, feta,
lazur, provolone

Tomato sauce, mozzarella cheese, tuna, onion
Tomatensauce, Mozzarella-Käse, Thunfisch, Zwiebel

Tomato sauce, cheese: mozzarella, feta, azure, provolone
Tomatensauce, Käse: Mozzarella, Feta, Azurblau, Provolone

35,00zł

35,00zł

Sos czosnkowy
2zł

Pizza Kurczak

Dodatki do pizzy
ananas, kurczak, szynka, salami, szynka parmezańska,
tuńczyk, papryka japaleno, parmezan, ser lazur, feta,
kukurydza

3zł
Dodatki do pizzy
podwójny ser, oliwki czarne, oliwki zielone, papryka
czerwona, papryka konserwowa, rukola, pomidorki
koktajlowe, papryczka chilli

4zł

sos pomidorowy, ser mozzarella,
filet z kurczaka, brokuły
Tomato sauce, mozzarella cheese, chicken fillet, broccoli
Tomatensauce, Mozzarella-Käse, Hühnerfilet, Brokkoli

35,00zł

Desery

Kawa

Desserts - Nachspeisen

Coffee - Kaffee

Smażone lody w panierce kokosowej
2 gałki lodów smażonych, konfitura owocowa,
bita śmietana
2 scoops of fried ice cream with coconut batter served on fruit confiture and
soft meringue whipped cream
2 Kugeln gebratenes Eis mit Kokosnuss-Panade serviert auf Fruchtkonfitüre
und Schlagsahne

24,00zł
Puchar lodów ze świeżymi owocami
3 gałki lodów, świeże owoce, sos truskawkowy,
bita śmietana
3 scoops of ice cream cup with fresh fruit,
strawberry sauce and whipped cream
3 Kugeln Eis mit frischen Früchten, Erdbeersauce und Schlagsahne

24,00zł

Kawa

12,00 zł

Coffee - Kaffee

Kawa biała

14,00 zł

Coffee with milk - Kaffee mit Milch

Kawa Espresso

12,00 zł

Coffee Espresso - Kaffee Espresso

Kawa Espresso Doppio

14,00 zł

Double espresso coffee - Doppelter Espresso Kaffee

Kawa Cappuccino

16,00 zł

Cappuccino coffee - Cappuccino Kaffee

Kawa Latte Macchiato

16,00 zł

Coffee latte macchiato - Kaffee Latte Macchiato

Kawa mrożona

16,00 zł

Ice coffe - Eiskaffee

Lody z gorącymi malinami
4 gałki lodów waniliowych, gorący sos malinowy
4 scoops of vanilla ice cream, hot raspberry sauce
4 Kugeln Vanilleeis, warme Himbeersauce

24,00zł

Kawa Salted Carmel Popcorn
Syrop do kawy

2,00 zł

Coffee Syrup - Kaffee Sirup

Szarlotka na ciepło

Herbata

podana z lodami i bitą śmietaną

Tea - Tee

Warm apple pie served with ice cream and whipped cream
Heißer Apfelkuchen serviert mit Eis und Schlagsahne

22,00zł
Sernik na ciepło
Hot cheesecake
Heißer Käsekuchen

19,00zł
Deserki z witryny
Dessert of the day
Dessert des Tages

80ml - 9,00zł
165ml - 14,00zł
200ml - 16,00zł

16,00 zł

Coffee Salted Carmel Popcorn - Kaffee gesalzenes Karamell Popcorn

Herbata torebka

10,00 zł

Tea - Tee

Herbata zielona

10,00 zł

Green Tea - Grüner Tee

Herbata biała

20,00 zł

White Tea - Weiss Tee

Herbata z dodatkiem

12,00 zł

do wyboru miód lub syrop malinowy
Tea with honey or raspberry juice Tee mit Honig oder Himbeersirup

Herbata mrożona

18,00 zł

Ice tea - Eistee

Gorąca czekolada
Hot chocolate - Heiße Schokolade

16,00 zł

Napoje zimne

Napoje zimne

Cold drinks - Kalte Getränke

Cold drinks - Kalte Getränke

Herbata
mrożona
18 zł

Coca Cola 250ml
Coca Cola zero 250ml
Fanta 250ml
Sprite 250ml
Kinley Tonic Water 250ml
Kinley Virgin Mojito 250ml
Kinley Bitter Lemon 250ml
Kinley Bitter Rose 250ml

8 zł
8 zł
8 zł
8 zł
8 zł
8 zł
8 zł
8 zł

Naturalna woda mineralna
niegazowana 330 ml
niegazowana 750 ml
gazowana 330 ml
gazowana 750 ml

6 zł
9 zł
6 zł
9 zł

Sok Cappy 250 ml

7 zł

jabłkowy
pomarańczowy
 multiwitamina
 czarna porzeczka
 grejpfrutowy




Virgin
Mojito
18 zł

Herbata Fuze Tea 250 ml



Napój Burn 250 ml
Napój Red Bull 250ml
Smoothie owocowe 300 ml

Lemoniada
16 zł

7 zł

cytrynowa z trawą cytrynową
brzoskwiniowa z hibiskusem

9 zł
10 zł
15 zł

Piwo beczkowe

Wódka

Draft beer - Bier vom Fass

Vodka - Wodka

Paulaner 0,5l

18 zł

Paulaner 0,3l

16 zł

Żywiec 0,5l

12 zł

Żywiec 0,3l

10 zł

Namysłów Pils 0,5l

10 zł

Namysłów Pils 0,3l

9 zł

Piwo butelkowe
Beer in bottles - Flaschenbier
Heineken 0,5l

12 zł

Heineken 0,5l 0%

12 zł

Żywiec 0,5l

10 zł

Żywiec 0,5l 0%

10 zł

Żywiec Białe 0,5l

12 zł

Żywiec Porter 0,5l

12 zł

Żywiec IPA 0,5l

12 zł

Warka Strong 0,5l

9 zł

Warka Radler 0,5l 0% cytryna

9 zł

Warka Radler 0,5l 3,5% cytryna

9 zł

Warka Radler 0,5l 3,5% malina

9 zł

Opolskie Pils 0,5l

16 zł

Opolskie Lager 0,5l

16 zł

Opolskie Bursztynowe 0,5l

16 zł

Opolskie Pszeniczne 0,5l

16 zł

Raciborskie 0,5l

12 zł

Pilsner Urquell 0,5l

16 zł

Karmi 0,5l

9 zł

s

40ml 500ml 700ml

Beluga

29 zł

330 zł

Belvedere

25 zł

290 zł

Wyborowa Exquisite

22 zł

260 zł

Orkisz

19 zł

220 zł

J.A. Baczewski

13 zł 130 zł

Ostoya

12 zł 120 zł

Finlandia

10 zł 100 zł

Finlandia Cranberry

10 zł 100 zł

Finlandia Redberry

10 zł 100 zł

Finlandia Lime

10 zł 100 zł

Absolut

10 zł 100 zł

Żubrówka czarna

10 zł 100 zł

Biały Bocian

9 zł

90 zł

Wyborowa

9 zł

90 zł

Cytrynówka

8 zł

80 zł

Żubrówka Bison

8 zł

80 zł

Żołądkowa Gorzka

7 zł

70 zł

Żołądkowa Gorzka Mięta 7 zł

70 zł

Soplica Wiśniowa

8 zł

80 zł

Soplica Malinowa

8 zł

80 zł

Soplica Orzechowa

8 zł

80 zł

Becherovka

12 zł 120 zł

Tequilla Gold

17 zł

200 zł

Tequilla Silver

17 zł

200 zł

Śliwowica 70%

19 zł

230 zł

Cognac & Brandy

Whisky & Bourbon
s
Johnie Walker Blue

40ml

700ml

150 zł 1800 zł

s

40ml

700ml

Hennessy VSOP

49 zł

590 zł

Johnie Walker Gold

39 zł

450 zł

Hennessy VS

35 zł

430 zł

Johnie Walker Black

19 zł

230 zł

Martell VSOP

35 zł

430 zł

Johnie Walker Red

12 zł

150 zł

Martell VS

27 zł

320 zł

Chivas Regal 18YO

45 zł

550 zł

Metaxa 12*

27 zł

320 zł

Chivas Regal

19 zł

230 zł

Metaxa 7*

18 zł

220 zł

Ballantine’s 17YO

39 zł

470 zł

Metaxa 5*

14 zł

170 zł

Ballantine’s 12YO

19 zł

230 zł

Stock XO

19 zł

230 zł

Ballantine’s

12 zł

150 zł

Jameson

14 zł

170 zł

Dictador 12YO

29 zł

350 zł

Ardbeg 10YO Single Malt

45 zł

550 zł

Havana 7YO

17 zł

190 zł

Glenfiddich 15YO Single Malt 45 zł

550 zł

Bacardi Black

12 zł

150 zł

Bacardi

12 zł

150 zł

Glenlivet 15YO Single Malt

39 zł

450 zł

Sinleton Dufftown 12YO

24 zł

280 zł
Bombay Sapphire

19 zł

230 zł

19 zł

230 zł

9 zł

100 zł

Campari

15 zł

180 zł

Jagermeister

14 zł

170 zł

Baileys

12 zł

150 zł

Aperol

12 zł

150 zł

Martini Bianco

10 zł

80 zł

Martini Rosso

10 zł

80 zł

Martini Rosato

10 zł

80 zł

Martini Extra Dry

10 zł

80 zł

Rum

Gin

Jack Daniel’s Single Barrel

39 zł

450 zł

Tanqueray London

Jack Daniel’s Gentleman

26 zł

290 zł

Seagram’s

Jack Daniel’s

18 zł

220 zł

Jack Daniel’s Honey

18 zł

220 zł

Jim Beam Black

17 zł

190 zł

Jim Beam

14 zł

170 zł

Likiery
Liqueurs - Liköre

Vermouth

Koktajle alkoholowe
Alcohol cocktails - Alkoholcocktails

Hugo Cocktail
22zł

Arkas Dream
24zł

Watermelon Spritz
22zł

wino musujące, woda gazowana
syrop z czarnego bzu, limonka, mięta

wódka, syrop guma balonowa,
kinley bitter rose, sok z cytryny

białe wino, woda gazowana
syrop arbuzowy, cytryna, mięta

Szkot w Tropikach
24zł

Made with Passion
24zł

Love is in the Air
24zł

Ballantine’s, sok pomarańczowy,
syrop truskawkowy, sok z cytryny

wódka, syrop marakuja,
limonka, woda gazowana

wódka, syrop truskawkowy,
limonka, woda gazowana

Tequila Sunrise
24zł

Mojito
24zł

Cuba Libre
24zł

SkyFall
22zł

Tequila, sok pomarańczowy,
Grenadyna

Rum, cukier trzcinowy
limonka, mięta, woda gazowana

Rum, Coca Cola,
Limonka

Gin, Blue Curacao, sok z cytryny,
syrop cukrowy, woda niegazowana

Coco Berry
26zł

Martini Combo
24zł

Aperol Spritz
24zł

Wódka, Malibu, sok z cytryny,
maliny, mleko, woda gazowana

Martini bianco, tonik,
limonka

Aperol, wino musujące,
woda gazowana

Karta Win
Wine list - Weinkarte

Wina białe
White wines - Weißweine
WINO DOMU
RPA
karafka
50cl 39 zł
półwytrawne / semidry / halbtrocken
kieliszek
15cl 14 zł
W kieliszku krystaliczne, o ciemnożółtych refleksach. Pięknie łączy bujny
smak dojrzałego melona i pieczonej gruszki z orzeźwiającą kwasowością
zielonego jabłka. Wyczuwalne nuty soczystego ananasa.
W smaku lekkie, orzeźwiające.

SENORIO DE PANIZA
Hiszpania
75cl 59 zł
półwytrawne / semidry / halbtrocken
15cl 16 zł
Wino wyprodukowane ze szczepu Macabeo. Ma ładny, złotawy kolor.
Bukiet aromatyczny obfituje w kwiatowe wonie. Wyczuć można również
akcenty cytrusów. W smaku jest lekkie i zbalansowane.
Świetne jako aperitif i do różnych dań z drobiu, makaronów i sałatek.

SENORIO DE PANIZA
Hiszpania
75cl 59 zł
półsłodkie / semisweet / halbsüß
15cl 16 zł
Wino wyprodukowane ze szczepu Macabeo. Ma ładny, złotawy kolor.
Bukiet aromatyczny obfituje w kwiatowe wonie. Wyczuć można również
akcenty cytrusów. W smaku jest lekkie i zbalansowane. Wino doskonale
komponuje się z deserami oraz sałatkami.

RAIZ VARIETAL SAUVIGNON BLANC
Chile
75cl 69 zł
wytrawne / dry / trocken
Sauvignon Blanc Varietal ma jasny, żółty kolor z odcieniami zieleni. Jego
wybitny aromat limonki, grejpfruta i agrestu harmonijnie uzupełniają nuty
kwiatowe. W ustach dopełnia je orzeźwiający smak.
Doskonale pasuje do przystawek, sałatek, owoców morza.

THE LAST STAND CHARDONNAY
Australia
75cl 89 zł
wytrawne / dry / trocken
The Last Stand Chardonnay pochodzące ze stanu Wiktoria, jest winem
zrobionym w 100% ze szczepu chardonnay, w pełni bezpiecznym dla
wegan i wegetarian. Unikalny i nasycony smak nadają winogrona zbierane
nieco wcześniej niż zazwyczaj, przez co wino stało się świeże i rześkie, z
charakterystycznymi nutami wina niebeczkowanego. Wyczuwalne aromaty
grejpfruta, limonki i ostrych przypraw, smak z elementami brzoskwini i
białych kwiatów, oraz lekko mineralne zakończenie.

Wina białe
White wines - Weißweine
FLORIUM SAUVIGNON BLANC Alcohol Free
Hiszpania
75cl 49 zł
wytrawne / dry / trocken
Świetliste sauvignon blanc z zielonymi refleksami. Zachwycający aromat
białych owoców, w szczególności gruszek i jabłek z nutą cytrusów.
Na podniebieniu dobrze zbalansowane i odświeżające z kremową
strukturą. Wspaniały kompan ryb, makaronów i risotto. Idealne, gdy jest
mocno schłodzone Do temp. 5-7° C. Wino bezalkoholowe.

ALAVERDI WHITE
Gruzja
75cl 69 zł
półwytrawne / semidry / halbtrocken
Wino wytwarzane z winogron Rkatsiteli i Mtsvane uprawianych w okolicy
Kartli w rejonie Kakheti. Jasnosłomkowa barwa, lekki smak i przyjemny
świeży zapach. Polecamy do ryb, owoców morza i białych mięs.

DOPPIO PASSO GRILLO SICILIA DOC
Włochy
75cl 79 zł
wytrawne / dry / trocken
15cl 19 zł
Włoskie wino z Sycylii D.O.C . ze szczepu Grillo o słomkowożółtym
kolorze z charakterystycznym owocowym bukietem. W ustach krągłe,
pełne. Idealne do dań rybnych.

LAUDUM CHARDONNAY
Hiszpania
75cl 89 zł
wytrawne / dry / trocken
Wyśmienite i wyjątkowe białe wino organiczne z regionu hiszpańskiego
Alicante. Wspaniały kolor ze złotym sercem i zielonkawym wykończeniem.
Kwiatowo-owocowy nos z nutą, pomarańczy, aromatów cytrusowych i
masła. Podniebienie jest świeże i okrągłe, z dobrą gładkością, dzięki czemu
utrzymuje idealną równowagę.

OPERA N°2 CHARDONNAY - MALVASIA
Włochy
75cl 119 zł
wytrawne / dry / trocken
Wino ze szczepów Chardonnay i Malvasia z włoskiej Apulii o słomkowożółtym kolorze z zachwycającymi aromatami żółtych owoców i białych
kwiatów, wzbogacone lekką prażoną nutą. Na podniebieniu miękkie,
aksamitne i otulające, o zrównoważonej świeżości, doskonałej pijalności i
dobrej trwałości. Doskonale pasuje do ryb, skorupiaków i dań
z białego mięsa.

Wina czerwone
Red wines - Rotweine
WINO DOMU
Chile
karafka
50cl 39 zł
wytrawne / dry / trocken
kieliszek
15cl 14 zł
Czerwone wytrawne wino, które ujmuje głęboką, rubinową barwą oraz
świeżym, owocowym bukietem z odrobiną wiśni i jagód. Bardzo dobrze
zbalansowane urzeka aksamitnym smakiem. Polecamy do wołowiny,
wieprzowiny i makaronów. Doskonałe także do innych potraw.

SENORIO DE PANIZA
Hiszpania
75cl 59 zł
półwytrawne / semidry / halbtrocken
15cl 16 zł
Hiszpańskie wino uzyskane z winogron szczepów Tempranillo i Garnacha,
które współgrając ze sobą równoważą słodycz owoców kwasowością tanin.
Dobrze skomponowane, wyważone, o złożonej kompozycji czerwonych
owoców, wybierane jest przez wielu smakoszy półwytrawnych win. W
smaku wyczuć można dojrzałe truskawki i wiśnie.

SENORIO DE PANIZA
Hiszpania
75cl 59 zł
półsłodkie / semisweet / halbsüß
15cl 16 zł
Czerwone półsłodkie wino produkowane ze szczepów Garnacha,
Tempranillo ma orzeźwiający owocowy charakter z aromatami leśnych
owoców. Doskonałe z makaronami, serami, sałatkami lub jako aperitif.

RAIZ VARIETAL CABERNET SAUVIGNON
Chile
75cl 69 zł
wytrawne / dry / trocken
Intensywny i skoncentrowany czerwono-rubinowofioletowy kolor. Aromat
czarnej porzeczki i ciemnych wiśni. Eleganckie i dobrze zbalansowane. Jego
taniny są delikatne i dojrzałe. Wspaniały wybór do posiłków z czerwonym
mięsem, dań ziołowych i dojrzałych serów.

THE LAST STAND SHIRAZ
Australia
75cl 89 zł
wytrawne / dry / trocken
Świetliste i aromatyczne, australijskie Shiraz z nutą smażonego boczku z
małą domieszką Malbeca wydobywają jego bogate kwiatowe aromaty.
Niebezpiecznie łatwe do picia ze względu na delikatne, jasne owocowe
akcenty i miękką jedwabistą elegancję na podniebieniu. Wspaniałe do
pieczonych mięs z warzywami i z twardymi serami.

Wina czerwone
Red wines - Rotweine
FLORIUM MERLOT Alcohol Free
Hiszpania
75cl 49 zł
wytrawne / dry / trocken
Głęboka barwa czerwieni z odcieniami purpury. Charakterystyczny,
mineralny aromat z intensywnym bukietem czerwonych owoców.
Na podniebieniu jedwabiste i świeże, wszechstronne z lekką kwasowością.
Doskonałe do pieczonych warzyw, a także do wędlin i wędzonych potraw,
do pizzy. Wino bezalkoholowe.

ALAVERDI RED
Gruzja
75cl 69 zł
półwytrawne / semidry / halbtrocken
Wino wytwarzane z winogron Saperavi uprawianych w dolinie Alazani.
Wino ma ciemny, czerwony kolor, niezapomniany smak i bogaty aromat.
Polecamy do barbecue.

DOPPIO PASSO PRIMITIVO
Włochy
75cl 79 zł
wytrawne / dry / trocken
15cl 19 zł
W aromacie napotkamy nuty słodkości - lukrecji i marcepanu przyozdobione nutą gorzkiej czekolady i kawy zbożowej. W smaku
dominuje akcent dojrzewającej, suszonej wędliny i kauczuku, które to przy
akompaniamencie wiśni koktailowej przeplatającej się z delikatnym
karmelem dają wino świetnie nadające się do potraw mięsnych, ale także
serów i delikatnych deserów.

LAUDUM ROBLE
Hiszpania
75cl 89 zł
wytrawne / dry / trocken
Ekskluzywna butelka tego czerwonego wina organicznego nawiązuje do
kolumn świątyń starożytnego Rzymu. To dobrze zbalansowane i
jedwabiste wino o owocowym bukiecie i długim finiszu pochodzi z
hiszpańskiego regionu Alicante z winnicy produkcji ekologicznej z
winorośli szczepów Monastrell i Syrah.

MASSERIA DOPPIO PASSO CUVEE ’16 ROSSO
Włochy
75cl 189 zł
wytrawne / dry / trocken
Bogate i gęste z dobrze zdefiniowanymi taninami, zrównoważone z
naturalną krągłością. Jego aksamitna elegancja jest w pełni uwidoczniona w
finiszu. Bukiet otwiera się owocowymi aromatami i konfiturą z czerwonych
jagód a aromat ewoluuje na podniebieniu w nuty przypraw i tytoniu.
Idealne do wędlin, aperitifów, dań z pieczonego mięsa, gotowanych mięs i
dojrzałych serów.

Wina musujące
Sparkling wines - Schaumweine
MARTINI ASTI
Włochy
75cl 89 zł
słodkie / sweet / süß
Wino musujące, białe, słodkie, uważane za najlepsze wino musujące
produkowane we Włoszech. Wytwarzane jest z winogron Moscato Bianco.
Posiada orzeźwiający niepowtarzalny smak świeżych słodkich winogron
złagodzony umiarkowaną zawartością alkoholu. Doskonałe jako dodatek
do lodów i owoców.

MARTINI BRUT
Włochy
75cl 89 zł
wytrawne / dry / trocken
Jest określane mianem najbardziej męskiego wina musującego.
Charakteryzuje się wytrawnym a zarazem orzeźwiającym smakiem z nutą
świeżych owoców. Stanowi wyśmienity dodatek do dań, jego aromat
wzmaga apetyt. Najlepiej komponuje się z owocami morza, skorupiakami,
kawiorem i innymi wykwintnymi, lekkimi daniami.

MARTINI PROSECCO
Włochy
75cl 89 zł
wytrawne / dry / trocken
Aromatyczne, białe, włoskie, wytrawne wino musujące, tworzone z
niezwykłą pasją i zachowaniem wszelkiej dbałości o tradycje włoskiego
rzemiosła. Prosecco ma wyjątkowy smak, który wyróżnia się świeżością i
dobrze zbalansowaną harmonią pomiędzy kwasowością, a zawartymi w
nim owocami. Posiada wyraźnie zauważalną nutę jabłek i brzoskwiń.
Wspaniale wzbogaca smak potraw i stanowi nieodłączny element udanego
posiłku.

PROSECCO COSTAROSS
Włochy
20cl 35 zł
wytrawne / dry / trocken
Wino jasne słomkowożółte z zielonkawymi refleksami. Żywy perlage i
intensywny zapach białych kwiatów i złocistego jabłka.
Świeży, elegancki i miękki w smaku, przyjemnie słodki. Wyśmienite z
owocami morza oraz daniami bezmięsnymi.

PROSECCO AMANTI
Włochy
20cl 35 zł
półsłodkie / semisweet / halbsüß
Bąbelki w tym białym, orzeźwiającym winie powstają w sposób całkowicie
naturalny, gdyż pochodzą z fermentacji samego płynu. Swoim mocno
owocowym smakiem gruszek, jabłek i brzoskwiń Prosecco Amanti z
pewnością urozmaici romantyczne spotkania we dwoje.

