
Miło nam gościć Państwa 
w naszym lokalu

Będziemy się starać, aby czas spędzony tutaj 
był dla Państwa miły i przyjemny

Czekamy na Państwa codziennie
w restauracji:

od niedzieli do czwartku 12.00 - 22.00
w piątki i soboty 12.00 - 23.00

w pizzerii, kręgielni:
od poniedziałku do czwartku 13.00 – 22.00

w piątki i soboty 12.00 – 24.00
w niedziele 12.00 - 22.00

43-400 Cieszyn,  ul. Katowicka 23
tel. +48334446322  lub. +48334446252

www.wipcieszyn.pl

Kuchnia przyjmuje ostatnie zamówienia 
do  21.00    a w piątek i sobotę    do 22.00

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT



ZAKĄSKI, SAŁATKI
Befsztyk tatarski z polędwicy wołowej 80 g 38,00
cebula, ogórek konserwowy, pieczarka marynowana, żółtko
(jaja, mleko i jego pochodne, gorczyca, gluten)

Camembert w migdałach z żurawiną 140 g 19,00
(mleko i jego pochodne, jaja, gluten, orzechy)

Sałatka à la Mateo 330 g 34,00
grillowany kurczak, kompozycja sałat z sosem winegret, pomidor, 
pomarańcza, ser pleśniowy, pestki dyni, dip ziołowy
(gorczyca, mleko i jego pochodne, jaja, gluten)

Sałatka z grillowaną polędwiczką 330 g 36,00
grillowana polędwiczka, kompozycja sałat z sosem winegret, gruszka
marynowana, pomidor, ogórek, ser pleśniowy
(gluten, gorczyca, mleko i jego pochodne)

Sałatka z tofu 300 g 33,00
wędzone tofu, kompozycja sałat z sosem winegret, pomidorki 
koktajlowe, rzodkiewka, marchew, czerwona cebula, grzanki, sezam
(soja, gluten, sezam, gorczyca)

Sałatka grecka 250 g 31,00
kompozycja sałat z sosem winegret, ogórek, pomidor, cebula, ser 
typu feta, oliwki
(mleko i jego pochodne, gluten, gorczyca)

ZUPY
Krem z selera z grzankami i bekonem 300 ml 15,00
(seler, gluten, mleko i jego pochodne)

Tradycyjny rosół z makaronem 400 ml 12,00
(seler, jaja, gluten)

Zupa z leśnych grzybów z ziemniakami 350 ml 16,00
(seler, mleko i jego pochodne)

DANIA Z DROBIU
Kacze udko pieczone z jabłkami 180 g 44,00
kluski śląskie, sos śliwkowy, sałatka z czerwonej kapusty
(gluten, jaja)

Grillowany filet z kurczaka 160 g 38,00
frytki, warzywa grillowane

Roladka z kurczaka 160 g 38,00
sos tymiankowy, warzywa, ser cheddar, frytki belgijskie, zestaw sałatek
(seler, mleko i jego pochodne, jaja, gorczyca, gluten)

Chimichanga z kurczakiem 350 g 37,00
ryż, pikantny sos pomidorowo-paprykowy
(gluten, seler, mleko i jego pochodne, gorczyca)



DANIA Z WIEPRZOWINY
Żeberka pieczone w sosie BBQ 200 g 42,00
ziemniaki opiekane, surówka z białej kapusty, kukurydza grillowana
(jaja, mleko i jego pochodne, gorczyca)

Kotlet schabowy panierowany 150 g 36,00
frytki, zestaw sałatek
(jaja, gluten, seler, mleko i jego pochodne, gorczyca)

Medaliony z polędwiczki w bekonie 130 g 46,00
rosti, fasolka szparagowa, sos rozmarynowy
(mleko i jego pochodne, gluten)

Polędwiczki w sosie podgrzybkowym 130 g 46,00
kluski śląskie, zestaw sałatek
(seler, mleko i jego pochodne, jaja, gorczyca)

Ogniste mięso 250 g 37,00
placki ziemniaczane, zestaw sałatek
(seler, mleko i jego pochodne, gluten, gorczyca, jaja)

Golonka bez kości duszona w piwie 350 g – 450 g 49,00
kapusta zasmażana, frytki belgijskie, musztarda, chrzan
(gorczyca, seler, gluten)

DANIA Z WOŁOWINY
Tradycyjna rolada wołowa 170 g 46,00
sos mięsny, kluski śląskie, sałatka z czerwonej kapusty
(jaja, gluten, gorczyca)

Stek z polędwicy 140 g 78,00
frytki z batatów, rukola, pomidorki koktajlowe, dip rozmarynowy
(mleko i jego pochodne,jaja, gorczyca)

RYBY I OWOCE MORZA
Sandacz smażony na maśle 160 g 51,00
risotto z kurkami, por, brokuł
(mleko i jego pochodne, gluten)

Pstrąg smażony w całości ok.280 g 44,00
frytki, zestaw sałatek
(seler, mleko i jego pochodne, jaja, gorczyca, gluten)

Krewetki smażone na ostro 100 g 41,00
czosnek, chili, kompozycja sałat z sosem winegret
(skorupiaki, mleko i jego pochodne, gorczyca)

DANIA DLA DZIECI
Tradycyjny rosół z makaronem 200 ml 9,00
(seler, jaja, gluten)

Kotlet drobiowy 100 g 21,00
frytki, surówka z marchwi z pomarańczą 
(jaja, gluten)

Pierogi z truskawkami (5 szt.) 17,00
(gluten, jaja)



DANIA JARSKIE, MAKARONY, PIEROGI
Ser panierowany 140 g 36,00
frytki, kompozycja sałat z sosem winegret, dip ziołowy 
(mleko i jego pochodne,jaja, gluten, gorczyca)

Makaron penne z kurczakiem i chorizo 400 g 36,00
pieczarki, papryka, cebula
(gluten,mleko i jego pochodne)

Makaron tagliatelle z krewetkami 390 g 41,00
pomidorki koktajlowe, chilli, czosnek
(skorupiaki, gluten)

Obsmażane pierożki z mięsem 10 szt. 31,00
boczek wędzony, cebula
(gluten, seler, jaja)

Risotto z warzywami 300 g 31,00
ser Grana Padano, prażone ziarna słonecznika
(seler, gluten, mleko i jego pochodne)

PIZZA 30cm 40cm

1. Margherita 25,00 35,00
sos pomidorowy, ser
(gluten, mleko i jego pochodne)

2. Capricciosa 28,00 39,00
sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki
(gluten, mleko i jego pochodne, soja)

3. Salami 29,00 39,00
sos pomidorowy, ser, salami, ostra papryka
(gluten, mleko i jego pochodne, gorczyca, soja)

4. Tonno 30,00 41,00
sos pomidorowy, ser, pieczarki, tuńczyk, oliwki
(gluten, mleko i jego pochodne)

5. Roma 30,00 41,00
sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki, salami
(gluten, mleko i jego pochodne, soja)

6. Vegetariana 30,00 41,00
sos pomidorowy, ser, pieczarki, papryka, kukurydza, cebula, 
brokuły
(gluten, mleko i jego pochodne)

7. Milano 31,00 42,00
sos pomidorowy, ser, szynka, boczek, pieczarki, papryka, 
kukurydza
(gluten, mleko i jego pochodne, soja)

8. BBQ Chicken 31,00 42,00
sos BBQ, ser, kurczak, bekon, papryka, cebula
(gluten, mleko i jego pochodne)

9. Broccoli 30,00 41,00
sos pomidorowy, ser, szynka, brokuły, pomidory, kukurydza
(gluten, mleko i jego pochodne, soja)



10. Hawai 29,00 40,00
sos pomidorowy, ser, szynka, ananas
(gluten, mleko i jego pochodne, soja)

11. Chicken 31,00 42,00
sos pomidorowy, ser, pieczarki, kurczak, brokuły, pomidor, 
czerwona cebula
(gluten, mleko i jego pochodne)

12. Spinaci 30,00 41,00
śmietana, ser, szynka, szpinak, pomidor
(gluten, mleko i jego pochodne, soja)

13. Quattro Formaggi 31,00 42,00
sos pomidorowy, 4 rodzaje sera
(gluten, mleko i jego pochodne)

14. Country 31,00 42,00
sos pomidorowy, ser, kiełbasa, szynka, boczek, salami, cebula
(gluten, mleko i jego pochodne, soja)

15. Carbonara 30,00 41,00
śmietana, ser, szynka, boczek, cebula, czosnek
(gluten, mleko i jego pochodne, soja)

16. Prosciutto 35,00 47,00
sos pomidorowy, ser, szynka parmeńska, rukola, 
pomidorki koktajlowe
(gluten, mleko i jego pochodne)

17. Caprese 31,00 42,00
sos pomidorowy, ser, mozzarella, pomidory, bazylia
(gluten, mleko i jego pochodne)

18. Chorizo 31,00 42,00
sos pomidorowy, ser, pieczarki, chorizo, papryka,
czarne oliwki, czerwona cebula
(gluten, mleko i jego pochodne)

Pizza chleb z serem 15,00
(gluten, mleko i jego pochodne)

DODATKI DO PIZZY 30cm 40cm
Warzywny 4,00 5,50
Mięsny, ser, tuńczyk 6,00 8,00
Szynka parmeńska 7,00 10,00
Sos pomidorowy, czosnkowy, BBQ, ketchup 2,50



BURGERY solo    zestaw

Classic burger 23,00 34,00
wołowina z grilla własnej produkcji w chrupiącej bułce z dodatkami: 
sałata, pomidor, ogórek konserwowy, cebula, sos
(gluten, jaja, soja, sezam, gorczyca)

Cheese burger 24,00 35,00
wołowina z grilla własnej produkcji w chrupiącej bułce przykryta 
plastrem żółtego sera z dodatkami: sałata, pomidor, ogórek 
konserwowy, cebula, sos
(gluten, jaja, soja, sezam, gorczyca, mleko i jego pochodne)

Farmer burger 26,00 37,00
wołowina z grilla własnej produkcji w chrupiącej bułce z jajkiem 
sadzonym na bekonie z dodatkami: sałata, pomidor, ogórek 
konserwowy, sos
(gluten, jaja, soja, sezam, gorczyca)

Country burger 24,00 35,00
wołowina z grilla własnej produkcji w chrupiącej bułce przykryta 
plastrami bekonu z dodatkami: sałata, pomidor, ogórek konserwowy, 
cebula, sos
(gluten, jaja, soja, sezam, gorczyca)

Beskid burger 26,00 37,00
wołowina z grilla własnej produkcji w chrupiącej bułce z dodatkami: 
sałata, pomidor, ogórek konserwowy, cebula, serek wędzony, 
żurawina, sos
(gluten, jaja, soja, sezam, gorczyca, mleko i jego pochodne)

Classic chicken burger 22,00 33,00
kurczak z grilla w chrupiącej bułce z dodatkami: sałata, pomidor, 
ogórek konserwowy, cebula, sos
(gluten, jaja, soja, sezam, gorczyca)

BBQ chicken burger 22,00 33,00
kurczak z grilla w sosie BBQ w chrupiącej bułce z dodatkami: sałata, 
pomidor, ogórek konserwowy, cebula, sos
(gluten, jaja, soja, sezam, gorczyca)

Wegetarian burger 23,00 34,00
burger z grillowanych warzyw i sera w chrupiącej bułce z dodatkami: 
sałata, pomidor, świeży ogórek, rukola, pasta warzywna, sos
(gluten, jaja, soja, sezam, mleko i jego pochodne, gorczyca)

ZESTAW  wybrany burger + frytki + krążki cebulowe

DODATKI DO BURGERÓW
Dodatkowe mięso 11,00
Ser, bekon, ostra papryka 4,00



STRIPS
 Soczyste fileciki z kurczaka w chrupiącej panierce

Zestaw Strips 35,00
strips (6 szt.), frytki, kompozycja sałat, sos
(gluten, gorczyca)

Strips 20 szt., sos 38,00
(gluten)

Krążki cebulowe 10 szt. 15,00
Frytki 180 g, ketchup 9,00
Frytki z batatów 170 g 17,00

DESERY
Deser lodowy Oreo 17,00
3 gałki lodów, polewa czekoladowa, bita śmietana, 
ciasteczka Oreo
(mleko I jego pochodne, gluten, jaja)

Fondant czekoladowy 17,00
z gałką sorbetu malinowego
(mleko I jego pochodne, gluten, jaja)

Szarlotka na ciepło 15,00
z gałką lodów waniliowych, bita śmietana
(gluten, mleko i jego pochodne, jaja)

Lody z gorącymi malinami 17,00
z 3 gałkami lodów waniliowych, bita śmietana
(mleko i jego pochodne, jaja, gluten)

Torcik miodowo-orzechowy (Marlenka) 11,00
(gluten, jaja, mleko I jego pochodne, orzechy, miód)



NAPOJE ZIMNE
Woda mineralna 0,3 l 7,00
Woda mineralna Cisowianka 0,7 l 11,00
Pepsi, Mirinda, 7Up, Tonic 0,20 l 7,50
Pepsi 0,50 l 11,00
Pepsi, Mirinda, 7Up 0,85 l 16,00
Lipton Ice Tea (brzoskwinia, cytryna, zielona) 0,20 l 8,50
Lipton Ice Tea (brzoskwinia, cytryna, zielona) 0,5 l 11,00
Soki owocowe (pomarańcza, jabłko, cz. porzeczka) 0,20 l 7,00
Soki owocowe (pomarańcza, jabłko, cz. porzeczka) 1 l 16,00
Sok multiwitamina 0,33 l 7,00
Sok pomidorowy 0,20 l 7,00
Sok ze świeżych owoców cytrusowych 0,25 l 14,00
Red Bull 0,25 l 11,00

Kawa mrożona z lodami i bitą śmietaną 15,00

NAPOJE GORĄCE
Herbata Dilmah 7,00
Herbata z malinami 10,00
Gorąca Czekolada z bitą śmietaną 13,00
Kawa Espresso 8,00
Kawa Espresso Doppio 14,00
Kawa Macchiato 9,00
Kawa Cappuccino 11,00
Kawa Latte Macchiato 11,00
Kawa Latte Macchiato smakowe 14,00

Irish Coffee 18,00
(gorąca kawa, irish whiskey, cukier trzcinowy, bita śmietana)

Grzane piwo z miodem i przyprawami 0,5 l 14,00
Grzane wino aromatyzowane pomarańczą 0,2 l 14,00

PIWA BECZKOWE
Tyskie Gronie 0,3 l / 0,5 l 8,00 / 11,00
Książęce Złote Pszeniczne 0,3 l / 0,5 l 9,00 / 12,00
Ryzák 11° Světlý ležák 0,5 l  12,00
Browar Koníček Vojkovice



PIWA BUTELKOWE
Noszak – piwo regionalne 0,50 l 11,00

Lech Premium 0,50 l 11,00
Tyskie Gronie 0,50 l 10,00
Lech Shandy 0,50 l 11,00
Lech Free 0,33 l 10,00
Książęce Czerwony Lager, Ciemne Łagodne, Porter 0,50 l 12,00
Pilsner Urquell 0,50 l 13,00
Karmi 0,50 l 11,00

VERMOUTHY I APERITIFY
Martini Extra Dry/Bianco/Rose/Rosso 100 ml 11,00
Campari Bitter 40 ml 10,00

Cydr Lubelski 0,4 l 9,00

WÓDKI CZYSTE I GATUNKOWE
Stock Prestige 40 ml 7,00
Wyborowa 40 ml 7,00
Absolut 40 ml 9,00
Finlandia 40 ml 9,00
Becherovka 40 ml 9,00
Śliwowica 72% 40 ml 16,00
Żołądkowa Gorzka 40 ml 7,00
Żubrówka 40 ml 7,00
Cachaca 40 ml 12,00
Tequila 40 ml 13,00

COGNAC, BRANDY, GRAPPA
Hennessy V.S. 40 ml 15,00
Stock 84 40 ml 11,00
Metaxa ***** 40 ml 12,00
Metaxa ******* 40 ml 16,00



RUM, GIN
Bacardi Carta Blanca 40 ml 11,00
Bacardi Carta Negra 40 ml 11,00
Gordon’s                                                                     40 ml 11,00
Beefeater 40 ml 11,00
Seagram’s 40 ml 9,00

IRISH WHISKEY
Bushmills 40 ml 13,00
Jameson 40 ml 14,00

SCOTCH WHISKY
Ballantines Finest 40 ml 13,00
Grant’s 40 ml 13,00
Johnnie Walker Red Label 40 ml 13,00
Famous Grouse 40 ml 14,00
Glenfiddich, 12 years old Single Malt 40 ml 20,00
Chivas Regal, 12 years old 40 ml 17,00
Dimple, 15 years old 40 ml 18,00
Johnnie Walker Black Label, 12 years old 40 ml 17,00

AMERICAN WHISKEY, BOURBON
Jack Daniel’s Black 40 ml 14,00
Jim Beam 40 ml 13,00
Maker's Mark 40 ml 17,00
Maker's Mark 46 40 ml 19,00

WÓDKI SŁODKIE, LIKIERY, KREMY
Baileys                                                                         40 ml 9,00
Jagermeister                                                              40 ml 9,00
Kahlua                                                                         40 ml 9,00
Malibu                                                                         40 ml 9,00
Passoa                                                                         40 ml 8,00
Krupnik                                                                        40 ml 7,00
Saska Wiśnia z nutą rumu, Pigwa, Kawa z nutą brandy  40 ml 7,00



WINA MUSUJĄCE
Cava Cami De Flors semi-seco 0,75 l 54,00
DO Cava, HISZPANIA, półsłodkie

Słomkowy  żółty  kolor  z  zielonym  błyskiem.  Subtelny  zapach  kwiatów,
dojrzałych owoców pestkowych i cytryny. W ustach świeże, zrównoważone
i delikatnie słodkie w posmaku.

Prosecco Treviso Extra Dry 150 ml / 0,75 l 12,00 / 48,00
DOC Prosecco Treviso , WŁOCHY, wytrawne

Delikatne,  subtelne  i  świeże  wino  musujące  o  delikatnych  akcentach
kwiatów  i  owoców.  Pasuje  na  każdą  okazję  i  w  każdym  przypadku
gwarantuje idealną przyjemność.

WINA BIAŁE
Ochagavia Don Silvestre 150 ml / 0,75 l 13,00 / 50,00
Sauvignon Blanc; Central Valle, CHILE, wytrawne

Cytrusowo-tropikalne  nuty  (ananas,  mango,  różowy  grejpfrut,  papaja)
wyróżniają  się  na  kwiatowym  tle.  Młodzieńcze  i  świeże  
wustach z soczystym, owocowym posmakiem. 

Vina Tomar 150 ml / 75 l 11,00 / 45,00
Viura, Chardonnay; Vino de la Tierra de Castilla, HISZPANIA, półwytrawne

Barwa  słomkowa  z  zielonym  błyskiem,  w  zapachu  dominują  owocowe
akcenty  ananasa,  zielonego  jabłka  i  cytryny.  W  smaku  orzeźwiające,
harmonijne i łagodne.

Via Rosale 150 ml / 75 l 11,00 / 45,00
Chardonnay; Vino d'Italia, WŁOCHY, półsłodkie

Wino  o  jasnej,  żółto-słomkowej  barwie  z  połyskującymi  refleksami.
Kwiatowy  bukiet  z  nutami  zielonych  owoców  cytrusowych  dopełniony
orzeźwiającym i stonowanym aromatem. Delikatnie słodki finisz.

Infinitus Moscatel - Frizzante 150 ml / 75 l 13,00 / 51,00
Tierra de Castilla, HISZPANIA, słodkie

Wino o krystalicznym i jasnocytrynowym kolorze.  Niezwykle intensywne  
w aromacie, z nutami płatków róż, jaśminu i białych owoców takich jak
brzoskwinie i morele. Bardzo przyjemne wino.

Kendermanns Riesling Classic 0,75 l 62,00
Qualitatswein Pfalz, NIEMCY, wytrawne

Zapach świeży i czysty z aromatami gruszek, cytryn i dotknięciem miodu. 
W smaku wytrawne z muśnięciem mineralności.

Ventisquero 'Yelcho' 0,75 l 62,00
Sauvignon Blanc; Central Valley, CHILE, wytrawne

Jasno  słomkowe  z  zielonym  błyskiem.  Zapach  zdecydowany  z  limonką,
grapefruitem, ananasem i gruszkami wspartymi akcentami kwiatów i liści
porzeczki.  W  ustach  lekko  wyczuwalne  nuty  mineralne,  orzeźwienie  
i owocowe zakończenie.

Finca el Origen Chardonnay 0,75 l 65,00
Valle de Uco, ARGENTYNA, wytrawne

Złote refleksy, intensywny aromat owoców tropikalnych, głównie ananasa
i  mango.  Dobra  równowaga  z  odświeżającą  kwasowością.  Najlepsze  
w towarzystwie sałat i drobiu.



WINA CZERWONE
Ochagavia Don Silvestre 150 ml / 75 l 13,00 / 50,00
Cabernet Sauvignon; Central Valley, CHILE, wytrawne

Intensywne  aromaty  czarnych  porzeczek,  jagód  i  jeżyn,  podparte
akcentami  ziół,  w  ustach  soczyste,  z  miękkimi  taninami  i  owocowym
posmakiem. 

Vina Tomar 150 ml / 75 l 11,00 / 45,00
Tempranillo, Syrah; Vino de la Tierra de Castilla , HISZPANIA, półwytrawne

Dominują  owocowe  akcenty  jeżyn,  wiśni  i  malin,  na  palecie  łagodne
 i gładkie, ze świeżym, owocowym zakończeniem. 

Via Rosale 150 ml / 75 l 11,00 / 45,00
Merlot, Cabernet; IGT Terre Siciliane, WŁOCHY, półsłodkie

Wino o intensywnym i głębokim rubinowym kolorze. W smaku delikatne,  
o  długotrwałym  bukiecie  z  nutami  suszonych  owoców.  Swój  subtelny  
i  charakterystyczny smak wino zawdzięcza doskonałemu zbalansowaniu.
Przyjemne, aksamitne zakończenie. 

Chianti „Fontella” 0,75 l 62,00
Sangiovese, Canaiolo; D.O.C.G. Chianti, WŁOCHY, wytrawne

Wyrazisty owocowy i lekko korzenny smak z aromatem fiołków i borówek.
Nieco  szorstkie,  mocne,  młode  wino  jest  odzwierciedleniem  toskańskiej
tradycji.

Primitivo di Manduria 0,75 l 85,00
DOC Prinitivo di Manduria, WŁOCHY, wytrawne

Gęste, mocne, eleganckie i złożone. Aromaty czerwonych owoców, śliwki,
czekolady, wyczuwalna leśna ściółka. Miękkie taniny. Polecane do wędlin,
pieczonych białych i czerwonych mięs, jagnięciny, kaczki, serów.

Viña Bujanda Crianza 0,75l 65,00
Tempranillo; D.O.C. Rioja, HISZPANIA, wytrawne

Purpurowa, połyskliwa barwa. Aromatyczne o bogatej owocowości jeżyn  
i  jagód  oraz  nutach  cynamonu,  tytoniu  i  goździków.  Gęste  z  długim
zakończeniem. Polecane do przekąsek mięsnych, past w sosach mięsnych,
pieczonych  białych  mięs,  duszonych  i  grillowanych  czerwonych  mięs,
twardych żółtych serów.

Finca el Origen Malbec 0,75 l 65,00
Valle de Uco, Mendoza, ARGENTYNA, wytrawne

Pełne,  obfite,  bogate  w  aromaty  czarnej  porzeczki  i  borówki.  Wino
starzone w dębowych beczkach przez 6 miesięcy.

Woodhaven Zinfandel 0,75 l 65,00
Zinfandel, Carignam, Malbec, Tempranillo, Petite Sirah, Inne; California, 
USA, wytrawne

Bogate aromaty malin, wiśni, przypraw korzennych i czekolady. Ciekawe  
i dobrze zbalansowane wino. Najlepsze z grillowanymi żeberkami, ostrymi
mięsami i gorzką czekoladą.



SHORT DRINKI
Americano 90 ml 17,00

(Campari, Martini Rosso, woda gazowana)

Beefeater Martini Cocktail 75 ml 17,00
(Beefeater Gin, Martini Extra Dry)

Daiquiri 90 ml 16,00
(biały rum, sok cytrynowy, syrop cukrowy)

Margarita 75 ml 20,00
(tequila blanco, triple sec, sok z limonki)

Sidecar 90 ml 18,00
(brandy, triple sec, sok cytrynowy)

Blue Kamikaze (4 shoty) 100 ml 17,00
(wódka, likier blue curacao, sok cytrynowy)

Cherry Orgasm 90 ml 17,00
(Baileys, wiśniówka, śmietanka)

God father 60 ml 19,00
(scotch whisky, likier amaretto)

White Russian 90 ml 18,00
(wódka, likier kawowy, śmietanka)

Mojito 90 ml 21,00
(biały rum, mięta, limonka, syrop cukrowy)

Caipirinha 80 ml 20,00
(cachaca, świeża limonka, cukier trzcinowy)

LONG DRINKI
Lynchburg Lemonade 280 ml 26,00

(Jack Daniel’s, triple sec, syrop limonkowy, 7up)

Aperol Spritz 190 ml 22,00
(Aperol, prosecco, woda gazowana)

Hugo 190 ml 21,00
(prosecco, syrop z kwiatu bzu, woda gazowana, limonka, mięta)

Cuba Libre 200 ml 18,00
(biały rum, sok cytrynowy, pepsi)

Gin Fizz 180 ml 17,00
(gin, sok cytrynowy, syrop cukrowy, woda sodowa)

Long Island Iced Tea 200 ml 25,00
(gin, wódka, rum, triple sec, sok pomarańczowy i cytrynowy, pepsi)

Piña Colada 180 ml 20,00
(biały rum, syrop kokosowy, śmietanka, sok ananasowy)

Tatanka 200 ml 16,00
(Żubrówka, sok jabłkowy)

Tequila Sunrise 210 ml 20,00
(tequila, sok pomarańczowy, grenadina)



Malibu Pineapple 150 ml 18,00
(malibu, sok ananasowy, limonka)

Bloody Mary 220 ml 17,00
(wódka, sok pomidorowy, sok cytrynowy, przyprawy)

Sangria biała 400 ml 21,00
(słodkie białe wino, owoce, 7up)

SOFT DRINKI
Orange Cream Freeze 210 ml 13,00

(sok pomarańczowy, lody waniliowe)

Pineapple – Currant Nectar 240 ml 16,00
(sok ananasowy, sok porzeczkowy, syrop kokosowy i sok cytrynowy)

Lemondina Lipton Ice Tea 260 ml 15,00
(Lipton Ice Tea Lemon, syrop waniliowy i grenadina, sok cytrynowy)

Virgin Mojito 350 ml 15,00
(limonka, mięta, syrop cukrowy, woda gazowana)


