
Szanowni Państwo!

Przedstawiamy Wam naszą kartę dań. 
Owoc naszych doświadczeń i kulinarnych poszukiwań. Staraliśmy się by zawierały
się w niej idee kuchni polskiej, oraz najlepsze pomysły kuchni światowej.

Braliśmy pod uwagę trzy główne zasady, które muszą spełniać nasze dania:
Smacznie,  Zdrowo  i  Wykwintnie.  Aby  to  osiągnąć  poszukujemy  najlepszych
składników. Świeżych, od sprawdzonych dostawców. 

Zdajemy sobie sprawę, że każdy poszukuje w kuchni czegoś innego: tradycji,
lub  nowoczesności.  Nieznanych  smaków,  lub  smaków  dzieciństwa.  Potraw
ekskluzywnych, czy dań ekonomicznych.

W naszej  karcie  znaleźć można wszystkie  te  opcje.  Kelner pomoże Wam w
wyborze, ale traktujcie je jako propozycję. 

Jeśli marzy Wam się danie nieco inne kucharze pomogą Wam je spełnić. 
Nieco  inne  składniki?  Poszukujecie  określonej  diety?  Obawiacie  się  składników
wywołujących  alergię?  Poproście  kelnera  lub  Szefa  kuchni.  Nasze  dania
przygotowywane  są  specjalnie  dla  Was  a  więc  możemy  je  także  dla  Was
modyfikować!

Naszą kuchnię tworzą kucharze z pasją. Jeśli i Wam idea dobrego jedzenia jest
bliska nie wahajcie się pytać. Z przyjemnością opowiemy o swojej pracy i zdradzimy
nasze sekrety. Bo czyż można mieć sekrety przed Gośćmi, którzy tak jak my kochają
dobrą kuchnię?

Na koniec prosimy o uwzględnienie czasu jaki niezbędny będzie by danie było
gotowe.  Przygotowanie ze świeżych produktów ma swoje ograniczenia. Jeśli macie
Państwo  mało  czasu  kelner  pomoże  Wam  wybrać  coś,  co  może  być  dostępne
szybciej.

Witold Kisała Marcin Ferfecki
Prezes Zarządu Szef Kuchni
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Szef kuchni 
Marcin Ferfecki poleca:

Chef recommends:/Küchenchef empfiehlt:
Zestawy z dodatkami/ courses with additions/ gerichten mit beilagen

Przystawka

Polędwica wołowa suszona
borowik marynowany, puder truflowy jagody goji 21 zł
Dried beef sirloin, marinated boletus, truffle powder, goji berries /
Getrocknete Rinderfilet, mariniert Boletus, Trüffel Pulver, Goji-Beeren  

Zupa

Zupa z grzybów leśnych 
z kluseczkami ziołowymi i pieczonym pomidorem 14 zł
Soup with wild mushrooms with herb dumplings and baked tomato  /
Suppe mit Waldpilzen mit Kräuterknödel und gebackenen Tomaten  

Danie Główne

Gęś, pigwa, śliwka, ziemniak 36 zł
Goose, quince, plum, potato  / 
Gans, Quitte, Pflaume, Kartoffel 

Deser

Sorbet truskawkowo - malinowy,
czekoladowy ganache,piana amaretto 15 zł
Strawberry and raspberry sorbet, chocolate ganache, foam amaretto/
Erdbeer und Himbeer-Sorbet, Ganache, Schaum Amaretto   

Napoje
Sok ze świeżych owoców / warzyw 20 cl 12 zł
fresh fruit juice – vegetable juice / frische Fruchtsäfte - Gemüsesaft 40 cl 15 zł

Lemoniada 40 cl 8 zł
Lemonade/ Limonade
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Przystawki:
Appetizers /Beilagen

Krewetki w tempurze na konfitowanych cytrusach 25 zł
Shrimp tempura on candied citrus /
Garnelen-Tempura auf kandierten Zitrus 

Tatar wołowy z palonym masłem i żółtkiem confit, chips anchois 32 zł

Beef tartare with burnt butter and egg yolk confit with anchovies chips/
Rindtatar mit Butter, Eigelb-Confit und Chips anchois

Sałatki:
Salads / Salate

Warzywa grillowane w towarzystwie grzanek razowych, 15 zł
sos musztardowo- rozmarynowy, galaretka z czarnej porzeczki
Grilled vegetables accompanied by wholemeal toast with mustard-rosemary sauce and black currant jelly/
gegrilltes Gemüse mit Vollkorncrouton, Senf-Rosmarinsauce und Gelle von schwarzen Johannisbeeren

Sałatka z łososiem sous-vide, groszkiem cukrowym i piklowaną cebulką, 23 zł
Salad with salmon sous-vide, peas and pickled onions/
Salat mit Lachs sous-vide, Erbsen und Perlzwiebeln 

 

Sałatka z półgęskiem 28 zł
młodym szpinakiem i owocem granatu, sos malinowo - balsamiczny

Salad with breast of goose, spinach and pomegranate, raspberry sauce – balsamic/ 
Salat mit Gänsebrust, Spinat und Granatapfel, Himbeersauce - Balsamico 
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Makarony:
Pasta / Pasta

Penne Puttanesca, 19 zł
na sosie pomidorowym z anchois, oliwkami i chili

Penne Puttanesca, on tomato sauce with anchovies, olives and chili /
Penne Puttanesca, auf Tomatensauce mit Sardellen, Oliven und Chili 

Spaghetti Carbonara z nutą oliwy truflowej 21 zł
Spaghetti Carbonara with a hint of truffle oil/ 
Spaghetti Carbonara mit einem Hauch von Trüffelöl 

Tagliatelle ze szpinakiem i gorgonzolą 23 zł

Tagliatelle with spinach and gorgonzola/ 
Tagliatelle mit Spinat und Gorgonzola 

Zupy:
Soups / Suppen

Barszcz ukraiński  z jajkiem 63o. 12 zł
Ukrainian borsch with egg 63o/
Borschtsch mit Ei  63o

Krem z kasztanów z emulsją truflową i jagodami goji 14 zł
Cream of chestnut with truffle emulsion and goji berries/ 
Creme von Kastanien mit Trüffelemulsion und Goji-Beeren 

Kremowy chowder z łososia na zakwasie 14 zł
Creamy chowder with salmon on sourdough /
Cremige Suppe mit Lachs auf Sauerteig 
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Dania z ryb:
Fish / Fischgerichte

Polędwica z dorsza na kremie z marchewki z chili, chips z buraka 32 zł
Loin of cod in the cream of carrot soup with chili, chips beet/ 
Loin von Kabeljau in der Karottencremesuppe mit Chili, Chips Rübe 

Sandacz w porach z białym winem 36 zł 
w towarzystwie grillowanych pomidorów cherry.
Zander in the pores of white wine in the company of grilled cherry tomatoes/ 
Zander in den Poren von Weißwein in der Gesellschaft von gegrillten Kirschtomaten 

Dania główne:
Main courses / Hauptgericht 

Kurczak Thiên Long z warzywami w słodkim sosie chilli 26 zł
Thiên Long chicken with vegetables in sweet chilli sauce /
Hähnchen Thien Long mit Gemüse in süßer Chilisauce 

Pierś z kaczki w różach 34 zł
podana na purée  ze skorzonery i karmelizowana gruszka
Duck breast in roses served on mashed potatoes with caramelized pear and scorzonera/
Entenbrust in Rosen serviert auf Kartoffelpüree mit karamellisierten Birnen und scorzonera  

Stek wołowy na sosie gorgonzola podany z zielonymi szparagami i owocami granatu  47 zł
Beef steak served on gorgonzola sauce with green asparagus and pomegranate /
Rindsteak auf Gorgonzolasauce, mit grünen Spargeln und Granatäpfel serviert 

Stek z antrykotu z domowymi frytkami i sosem BBQ 55 zł
Rib eye steak with homemade fries and BBQ sauce/
Rib-Eye-Steak mit hausgemachten Pommes Frites und BBQ-Sauce  
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Staropolska Kuchnia Regionalna: 
Traditional Polish Regional Cuisine / 
Altpolnische Regionalküche

Bulion z kołdunami cielęco - wołowymi 10 zł
Broth with veal-beef dumplings/ 
Brühe mit Teigtaschen mit Kalbs-Rindfleischfüllung

Żurek na domowym zakwasie, z jajkiem i wędzonką 10 zł
Soup cooked in sourdough, with egg and smoked meat /
Sauermehlsuppe mit Ei und Speak

Pierogi ruskie     15 zł
Dumplings with salted cheese and potatoes /
Teigtaschen mit Füllung aus Kartoffeln und Quark

Bigos po staropolsku z grzybami na śliwowicy 19 zł
Traditional dish of cabbage and meat with mushrooms on slivovitz /
Traditionelles Gericht aus Kohl und Fleisch mit Pilzen auf Sliwowitz 

Schabowy z kapustą 21 zł
Traditional pork chop with cabbage / 
Kotelett auf traditionelle Art mit Kohl 

Grillowane kiełbaski z dzika 29 zł
podawane z zasmażaną kapustą
Grilled sausages of wild boar served with fried cabbage /
Gegrillte Wildschweinwürstchen mit bayerische Kraut
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Dodatki do dań głównych:
Additions to main courses: / Beilagen zu hauptgerichten:

Ziemniaki opiekane - fried potato / Bratkartoffeln 5 zł

Ziemniaki z wody - boiled potato / Salzkartoffeln 5 zł

Frytki- french fries / Pommes Frites 6 zł

Frytki domowe- homemade french fries / 8 zł
 hausgemachten Pommes Frites 

Ryż - rice / Reis 5 zł

Kasza - groats / Grütze 5 zł

Kopytka – „little hoofs” - traditional polish potato gnocchi / 8 zł
(„kleine Hufe“) - ein traditionelles Teigprodukt der polnische Küche, das zu den Klößen gehört

Warzywa: vegetables / gemuse 6 zł

blanszowane - steamed / gekocht

grillowanie - grilled / gegrillt

zasmażane - fried / gebraten

Surówki do wyboru   mały talerz/ small plate/ kleine Platte 6 zł

salad to choose / Salat Auswahl  duży talerz/ large plate/ große Platte  10 zł

8.3           -Vegetarian!             Ceny zawierają podatek VAT/ All taxes included                                                          
Karta z zawartą gramaturą na życzenie



Desery:
Desserts

Crumble jabłkowo gruszkowe
z lodami waniliowymi i sosem karmelowym 14 zł
Apple Pear Crumble with vanilla ice cream and caramel sauce 
Apple-Birnen-Crumble mit Vanilleeis und Karamellsauce 

Crème Brùlée kawowy ze słonym karmelem i galaretką czekoladową 17 zł
Coffee Crème Brùlée with salty caramel and chocolate jelly/ 
Kaffee Crème Brûlée mit gesalzenem Karamell und Schokolade Gelee 

Terrina czekoladowa w towarzystwie pomarańczy 12 zł
Chocolate terrine accompanied by orange /
Schokoladen-Terrine begleitet von Orange 

Obsługa kelnerska własnego tortu 5 zł /os

Napoje zimne bezalkoholowe:
Cold non- alcoholic drinks / Kalte getranke alkoholfrei

Sok 20 cl (wszystkie smaki)   6 zł
Juice – for choice all tastes / Saft (alle geschmacke)

Sok ze świeżych owoców / warzyw 20 cl 12 zł
fresh fruit juice – vegetable juice / frische Fruchtsäfte - Gemüsesaft 40 cl 15 zł

Pepsi, 7up, Mirinda, Schweppes Tonic  20cl 6 zł

Woda mineralna CRISTAL  50 cl 6 zł
Mineral Water / Mineralwasser

Woda mineralna  30 cl 6,5 zł
Mineral Water / Mineralwasser

Woda mineralna  70 cl   12 zł

Mineral Water / Mineralwasser

Red Bull 12 zł
Energy drink
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Napoje:
Drinks / Getranke

Herbata Ronnefeldt 40 cl   10 zł
Ronnefeldt Tea / Ronnefeldt Tee

Assam Barie czarna herbata z Assam o korzennym, słodkawym smaku 

Earl Grey czarna herbata aromatyzowana bergamotką

Darjeeling Summer Gold czarna delikatna herbata dla koneserów

Green Dragon zielona herbata o świeżym delikatnym smaku 

Morgentau zielona herbata z regionu Sencha, połączona z kwiatami słonecznika, 
róży i bławatka, aromatyzowana nutą mango i bergamotki 

Pear and Peach biała herbata bio z brzoskwinią i gruszką 

Sweet Berries owocowa mieszanka 

Cream Orange owocowa mieszanka czerwonego rooibosa z pomarańczą i wanilią

Mint Fresh napar z liści mięty z lekką nutą trawy cytrynowej

Kawa Kopi Luwak 99 zł
Coffee Kopi Luwak/ Kaffee Kopi Luwak

Kawa Alfredo:
Coffee / Kaffee

Espresso 10 zł

Espresso Macchiato Espresso with a touch of milk/ Espresso mit Milchschaum 11 zł

Espresso Doppio Double Espresso/ Doppelten Espresso 12 zł

Caffe crème /LungoDuża czarna Big black coffee / Groser Kaffee 10 zł

Cappuccino 11 zł

Mochaccino  Espresso z czekoladą i mlekiem 13 zł
Espresso with chocolate and milk/ Espresso mit Schokolade und Milch

Cafe Latte  12 zł

Latte Macchiato 12 zł

Latte Macchiato z syropem Latte Macchiato with syrup/ Latte Macchiato mit sirup 13 zł

Kawa mrożona z gałką lodu i bita śmietaną 15 zł
Ice cold coffe with ice cream and whipped cream
Eiskaffee mit 1 Kugel Eis und Schlagsahne
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Napoje alkoholowe:
Alkohol drinks / Alkoholische Getranke

Piwo Grimbergen 15 cl   6 zł
Grimbergen beer/ Grimbergen bier 30 cl 12 zł

Piwo beczkowe 30 cl Pilsner Urquell   9 zł
Beer from keg / Fassbier Tyskie   8 zł

Piwo beczkowe 50 cl Pilsner Urquell  12 zł

Keg beer / Fassbier Tyskie 10 zł

Piwo butelka Pilsner Urquell, Lech, Tyskie 33 cl   9 zł
Bottle beer / Bier Flasche Redds 40 cl   9 zł

Cydr Słowiański Cider 33 cl   9 zł

Wina – Propozycja. Pełny wybór polecamy w dużej Karcie Win (ponad 90!)
Wines - Proposal. Full range recommended in a Large Wine List (over 90!) - 10 cl - 75 cl

Wein - Vorschlag. Umfassendes Angebot in einer Großen Weinkarte empfohlen (mehr als 90!). 

Wina musujące Sparkling Wine/ Schaumweine 
- Cava Palau Semi Seco, Mont Marçal, DO Cava, España 40 zł

Wina białe White wines/ Weiss wein
- Cristal Premium Selection, Chardonay, Mendoza, Argentina 8 zł 50 zł
- Cuvee Srebrna Góra, Bielany, Kraków, Polska 13zł 90 zł
- Riesling Smaragd Kellerberg, Domäne Wachau, Niederösterreich, Österreich 160 zł

Wina czerwone Red wines/ Rot wein
- Cristal Premium Selection, Cabernet Sauvignon,Mendoza, Argentina  8 zł 50 zł 
- Regent, Srebrna Góra, Bielany, Kraków, Polska 14 zł 90 zł
- Clos de los Siete, Michel Rolland, Mendoza, Argentina 220 zł

Miody pitne – ponad 1000 lat tradycji:
Meads – over 1000 years of Polish tradition

Półtorak Jadwiga  7 zł/ 4 cl 65zł /50cl
Mead „One and halfer” (made from 1portion of honey and 0,7 portion of water)

Jest miodem pitnym o wyrazistym, głębokim bukiecie smakowym. Produkowany z dodatkiem owoców maliny i dzikiej róży.
Nazwa półtorak pochodzi od ilości otrzymanej z litra miodu (1+ 0,7wody użytych do procesu fermentacji). Alk.Vol 16%

Dwójniak Kurpiowski  5,50 zł/ 4 cl 49 zł /50cl
Mead „Doubler” (made from 1portion of honey and 1 portion of water)

Odpowiednio dobrany zestaw przypraw korzennych nadaje mu harmonijny smak i zapach. Jest produkowany z dodatkiem
soku z czarnej porzeczki. Nazwa dwójniak pochodzi od ilości otrzymanej z litra miodu (1+ 1 litr wody użytych do procesu
fermentacji). Alk.Vol 16%

Trójniak Piastowski   4 zł/ 4 cl 49 zł/75cl
Mead „Tripler” (made from 1portion of honey and 2 portion of water)

Powstaje z miodu nektarowego ciemnego o zdecydowanym smaku i zapachu z dodatkami korzenno-ziołowymi. Posiada subtelny
aromat złagodzony miękkością ziół alpejskich. Nazwa trójniak pochodzi od ilości otrzymanej z litra miodu (1+ 2
litry wody użytych do procesu fermentacji). Alk.Vol 13%
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Napoje wysokoalkoholowe:
Strong Alkohol drinks / Hoh-alkoholische Getranke

Wódka  
Vodka: / Wodka: 4 cl 50 cl 70 cl

Wyborowa 6 zł 60 zł
Bols 6 zł 60 zł

Kura (Hen) 6 zł 78 zł
Khortytsa (Ukrainian) 6 zł 60 zł
(Platinum, Ice)

Wódka -Polski Smak 4cl 6 zł
Polish flavour Vodka: / Wodka Polnisch geschmack:

Żubrówka (Bison Grass vodka)

Żołądkowa (Bitter vodka)

Wiśniówka (Sweet cherry)

Wódka 4cl 8 zł
Vodka: / Wodka: 50cl 80 zł

Finlandia
Absolut

Wódka Super Premium  70cl
Noble Vodka: / Noble Wodka:

Beluga Noble Gold Line- Russian 780 zł
Beluga Noble - Russian 280 zł
Hava Nagila – Israel kosher 170 zł

Brandy  4cl
Metaxa 5* 8 zł
Metaxa 7* 15 zł
Stock 7 zł

Cognac  4cl
Hennessy V.S. 20 zł
Hennessy Fine 25 zł
Remy Martin 25 zł
Martel V.S. 25 zł
Camus V.S. 25 zł
Martel V.S.O.P. 50 zł

Whisky 4cl

Dark 7 zł
Johny Walker Red Label 12 zł
Ballantines 12 zł
Jeam Beam Bourbon 15 zł
Jack Daniels  15 zł
Jeam Beam Black 18 zł
Johny Walker Black Label 20 zł
Chivas Regal 20 zł
Johny Walker Gold Label  35 zł
Johny Walker Blue Label  70 zł

Gin  4cl

Lubuski 6 zł
Seagrams 7 zł
Beefeater 10 zł
Bombay Sapphire 15 zł

Tequila 4cl 

Olmeca Gold, Silver 15 zł
Sierra Gold, Silver 12 zł
Sauza Gold, Silver 12 zł

Cachaca 4cl 10 zł

Canario

Rum 4cl 8 zł

Bacardi Black
Bacardi White

Campari 4cl 8 zł

Vermouth  4 cl 6 zł
10 cl 10 zł

Martini Bianco
Martini Rosso
Martini Rosato
Martini Extra Dry

Likiery
liqueur  / Likör

Sheridan's 15 zł

Kahlua 4cl 12 zł

Jägermeister 4cl 12 zł

Malibu 4cl 8 zł

Goldwasser 4cl 8 zł
(Polish special with pieces of gold)

Baileys 2cl 5 zł

Likier Bols 2cl  5 zł

Adwocaat 2cl 3 zł

Passoá 4cl 7 zł

Krupnik 4cl 7 zł
(Polish classical Honey liqueur)
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Polskie Alkohole Regionalne
Polish Regional Alkohol drinks

„Tarninówka” 8,50 zł/ 4cl 85zł /50cl
Official Tarnow's alkohol drink

Oficjalny  Tarnowski  Alkohol.  Nalewka z  tarniny.  Gatunku dzikiej  śliwy  od której  pochodzi
nazwa Tarnów. Dzika tarnina ma cierpkie owoce, dlatego zbiera się ją dopiero po pierwszych
mrozach,  gdy wskutek  niskiej  temperatury  dochodzi  do wytrącenia cukrów.  Tarninówka ma
słodki smak i bogaty aromat doskonały jako Aperitif i do deserów. Alk. Vol. 30 %

„Miodula Prezydencka” 12 zł/ 4cl 98zł /50cl
Presidential Honey Vodka

Oryginalna  Leżakowana  Miodula  Prezydencka  aby  zyskać  bogaty  bukiet  i  niepowtarzalny
smak,trunek przez rok leżakuje w dębowych beczkach wykonanych z wiekowego dębu polskiego.
Wyśmienity smak produktów Miodula został nagrodzony w 2006 roku prestiżowym Godłem
"Teraz Polska". Miodula ma słodki smak i bogaty aromat doskonały jako Aperitif i do deserów.
Alk. Vol. 40 %

„Zozworówka Wódka Starzyka” 8,50 zł/ 4cl 85zł /50cl
Ginger and honey Highland Vodka

Zozworówka to beskidzka imbirówka wytwarzana na naturalnym kłączu imbiru, z dodatkiem
miodu, rozmarynu i zgodnie z tradycyjną recepturą. Imbir w gwarze beskidzkiej określany jest
właśnie  mianem  „Zozworu”.  Rozmaryn  korzystnie  wpływa  na  układ  pokarmowy,  ułatwiając
trawienie - dzięki czemu trunek ten jest polecany jako digestif. Alk.Vol. 40 %

„Tatarczówka skoczowska” 8,50 zł/ 4cl 85zł /50cl
Calamus vodka from Cieszyn Silesia

Tatarczówka to regionalna wódka pochodząca ze Śląska Cieszyńskiego, przygotowywana na bazie
kłącza  tataraku.  Niepowtarzalny  smak  oraz  bukiet  aromatyczny  zawdzięcza  leżakowaniu  w
dębowych beczkach. Alk.Vol. 50%

„Litworówka polowaca" 8,50 zł/ 4cl 85zł /50cl
Bitterness hunters vodka

Litworówka  to  prawdziwa  podhalańska  nalewka  na  bazie  litworu.  Ten  regionalny  trunek
charakteryzuje  się  gorzkim  ziołowym  smakiem,  korzennym  zapachem  i  naturalnym  zielonym
kolorem. Mętność Litworówki jest wynikiem połączenia miodu z ekstraktem z litworu. 
Alk Vol 38 %

Śliwowica Podbeskidzka” 14 zł/ 4cl 120 zł /50cl
Highland Plums vodka

Wyborny  trunek  produkowany  z  destylatu  śliwkowego.  Swój  wyjątkowy  aromat  oraz
bursztynową  barwę  zyskuje  dzięki  leżakowaniu  w  specjalnie  wyselekcjonowanych  beczkach.
Uwaga! Alk. Vol. 72% !!!
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Polecamy Nowości!!!

Sok ze świeżych owoców / warzyw 20 cl 12 zł
fresh fruit juice – vegetable juice / frische Fruchtsäfte - Gemüsesaft 40 cl 15 zł

Wyciskane (wyciskarką nie sokowirówką) według życzeń Gości, jednorodne lub mieszane

Kawa Kopi Luwak 99 zł

Coffee Kopi Luwak/ Kaffee Kopi Luwak

Najdroższa kawa świata.
Co sprawia, że ludzie są w stanie zapłacić za
nią  nawet  2.000  Euro  za  kg?  Kawa
powstaje  dzięki  łaskunom  muzang,  które
żywią  się  owocami  kawowca.  To  ssaki
wielkości  kota,  podobne do cywet i  łasic.
Biegają  po  plantacji  i  zjadają  najlepsze
owoce. Resztę robi biologia... 

Kawa rodzi owoce jeden po drugim. Nie dojrzewają jednocześnie ale w odstępach jednego - kilku dni.
Pojedyncze grono zawiera więc owoce o różnym stopniu  dojrzałości.  Dla człowieka liczy się  pestka więc
podczas zbiorów zrywa się je jak leci. Nawet jeśli człowiek zbiera tylko najdojrzalsze owoce nie zrobi tego tak
jak  łaskun.  A  ten  zwierz  jest  smakoszem  i  mistrzem  w  wybieraniu  tylko  najlepszych  owoców.  Węch  i
doświadczenie sprawia, że pomija te które są niedojrzałe, przejrzałe, uszkodzone... A więc te które człowiek na
pewno by wrzucił do jednego koszyka. Mamy więc ultraselekcję owoców.
Człowiek usuwa miąższ mechanicznie. Obiera, ściera, miażdży, suszy... Wszystko po to by pozbyć się zarówno
miąższu  jak  i  otoczki  wokół  pary  nasion.  To  oczywiście  powoduje  mikrouszkodzenia  ziaren,  mechaniczne
zanieczyszczenia sokami z miąższu kawy itd. Łaskun nie robi nic. Owoc wpada do jego żołądka a następnie jest
chemicznie trawiony usuwając zbędne warstwy. Soki trawienne oddziałują też na samo ziarno, które jest jednak
zbyt twarde by zostać strawione. Soki modyfikują jednak smak usuwając nadmiar goryczki. Ziarna zostają
wydalone i na tym etapie wkracza człowiek. 
Ziarno trzeba zebrać, umyć, wysuszyć a następnie wypalić. 
Kawa Kopi Luvak jest bardzo łagodna, jej gorycz jest przyjemnie uwydatniona. Jest gęsta i aksamitna. Subtelnie
pieści  podniebienie,  pozostawiając  niesamowite  wrażenie.  Nuty  słodkiego  karmelu  i  ciemnej  czekolady
przeplatając się ze sobą sprawiają, że z każdym łykiem cały wszechświat zawarty w jej smaku wybucha tylko dla
Ciebie!
Kawa pakowana jest indywidualnie w saszetkach. Każda saszetka zawiera porcję niezbędną do zaparzenia tylko
jednej  filiżanki.  Każda  saszetka  posiada  indywidualny  numer  opakowania,  co  pozwala  sprawdzić  jej
autentyczność u źródła. Kawa posiada certyfikat autentyczności.
Cały  proces  od otwarcia  opakowania  po zaparzenie  kawy  odbywa się  na  stoliku  Gościa.  Ziarna  zostają
zmielone w ręcznym młynku (dzięki temu nie będą narażone na przegrzanie), a następnie zaparzone
w specjalnym ekspresie...
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Drinki Alkoholowe
Alkohol drinks/ Alkoholische Getranke

Campari Orange 17 zł

Campari 5cl
sok pomarańczowy 10cl

Cristal Park 24 zł

Absolut Currant 2 cl
likier brzoskwiniowy 2cl
likier bananowy 2 cl
sok z cytryny 1 cl
RedBull 10 cl

Manhattan 21 zł

Whisky 5cl
wermuth rosso 2 ,5cl
Angostura, 

Bloody Mary 19 zł

wódka 9cl
sok pomidorowy 18cl
sok cytrynowy    3cl

Alexander 12 zł

Brandy Stock 2cl
Kahlua2cl
mleko 2cl

Margarita 19 zł
Tequila 4cl
Cointreau 2cl
sok z limonki 2cl

Tequila Sunrise 19 zł
Tequila cl
grenadina cl
sok pomarańczowy cl

Mojito 17 zł
Biały rum cl
sok z limonki cl
woda gazowana
cukier trzcinowy , mięta

Tatanka/Szarlotka  11zł

Żubrówka 10cl
sok jabłkowy 10cl

Juanita/ Wściekły Pies 10 zł

Wódka 4 cl
sok maliowy 1 cl
tabasco

White Russian 14 zł

Wódka 5cl
Kahlua 2cl
śmietanka 10cl

Cuba Libre 14 zł

Rum 5cl
Cola 10cl
sok z limontki 1cl

Screwdriver 11zł

Wódka 5cl
Sok pomarańczowy 10cl

Gin Tonic 11zł

Gin 5cl
Tonic10cl
cytryna

Biała Dama 11zł

Gin 2cl
Cointreau 20cl
sok z cytryny cl

Pandemonium 21zł
drink na kaca

Wódka 2cl
Cointreau 10cl
sok pomarańczowy 10cl
żółtko jajka
papryczka czereśniowa
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