
NAPOJE ZIMNE

HERBATY ALTHAUS

APERITIF

KAWY

Espresso 8 g/30 ml ...............................................................................................................................   10,00 zł

10,00 złWłoska z ekspresu - czarna 8 g/120 ml ........................................................................  

  11,00 złCappuccino z kawy włoskiej 8 g/120 ml .........................................................................   

12,00 złCaffe latte 8 g/250 ml .......................................................................................................................  

 6,00 złNescafe rozpuszczalna 2 g/120 ml ..................................................................................   

2,00 złMleczko skondensowane do kawy 50 ml .....................................................................     

Kozel z beczki 0,3 l/0,5 l ..........................................................................................  9,00 zł/11,00 zł

Tyskie z beczki 0,3 l/0,5 l ......................................................................................... 8,00 zł/10,00 zł

Karmi 0,5 l ...............................................................................................................................................  11,00 zł

Warka Strong 0,5 l ........................................................................................................................   12,00 zł

Bezalkoholowe piwo Lech 0,5 l .....................................................................................   11,00 zł

Piwo Książęce Złote Pszeniczne 0,5 l .........................................................................   12,00 zł

Jasny Litovel 0,5 l .............................................................................................................................   12,00 zł

Ciemny Litovel 0,5 l .......................................................................................................................  12,00 zł

Miodowy Litovel 0,5 l ..................................................................................................................  12,00 zł

Ciemny Litovel Cytrynowy 0,5l ...............................................................................................  12,00 zł

Campari 40 ml ..................................................................................................................................  11,00 zł

Aperol Spritz (dla 2 osób) 2x150 ml ...................................... 2x19,00 zł/os.   38,00 zł
(Prosecco, Aperol, woda, lód)

Martini bianco 100 ml ..............................................................................................................   13,00 zł

Prosecco wytrawne białe 100 ml  ...................................................................................    16,00 zł

DRINKI BEZALKOHOLOWE

GINY i RUMY
Lubuski 40 ml .............................................................................................................................................  11,00 zł

Bacardi 40 ml ............................................................................................................................................  12,00 zł

BRANDY / WHISKY / BURBON

WÓDKI

DRINKI

Metaxa ***** 40 ml ............................................................................................................................   12,00 zł

Johnnie Walker Red .......................... kieliszek 40 ml      butelka 0,5 l   11,00 zł 100,00 zł

Chivas 12 ..................................................... kieliszek 40 ml      butelka 0,7 l   20,00 zł 220,00 zł 

Jack Daniels ............................................... kieliszek 40 ml      butelka 0,5 l   15,00 zł 150,00 zł

              

                                     

Finlandia ......................................................... kieliszek 40 ml       butelka 0,5 l     9,00 zł 80,00 zł

Sobieski ............................................................ kieliszek 40 ml      butelka 0,5 l     7,00 zł 60,00 zł 

Żubrówka ....................................................... kieliszek 40 ml      butelka 0,5 l     7,00 zł 60,00 zł

Żołądkowa gorzka .............................. kieliszek 40 ml      butelka 0,5 l     7,00 zł  60,00 zł  

TequiIa Silver z cytryną i solą 40 ml ..................................................................................    15,00 zł

Jägermeister 40 ml ............................................................................................................................   11,00 zł

Margarita (200 ml) .................................................................................................................................    20,00 zł 
Tequila silver 40 ml, sok z limonki 20 ml, likier Cointreau 20 ml, lód
1

22,00 zł Margarita truskawkowa (200 ml) .............................................................................................    
Tequila silver 40 ml, sok z limonki 20 ml, likier Cointreau 20 ml, 
truskawki 100 g, lód
1

Mojito (550 ml) .............................................................................................................................................  25,00 zł
Bacardi 60 ml, Sprite 250 ml, limonka, mięta, cukier brązowy, kruszony lód
1

Tequila Sunrise (550 ml) ...................................................................................................................   25,00 zł 
Tequila silver 40 ml, sok pomarańczowy 250 ml, grenadina 40 ml, 
świeże pomarańcze, kruszony lód
1

25,00 zł Cuba Libre ala Luboń (550 ml) ...............................................................................................   
Bacardi 60 ml, coca cola 250 ml, limonka, kruszony lód

Coca cola, Coca cola zero 0,25 l ......................................................................................   8,00 zł

Fanta, Sprite, Kinley tonic 0,25 l .........................................................................................  8,00 zł

Fuzetea 0,25 l .............................................................................................................................................   8,00 zł

Soki Cappy 0,25 l ....................................................................................................................................   8,00 zł

Ostromecko gaz/niegazowana 0,3 l ..................................................................................     6,00 zł

Red Bull 0,25 l ..............................................................................................................................................    12,00 zł

ŚWIEŻE SOKI Z WARZYW I OWOCÓW 200 ml ..................................................  14,00 zł

(spytaj Kelnera o ofertę dnia!)

Sok ze świeżych pomidorów 200 ml ................................................................................   9,00 zł

NAPOJE ZIMNE DLA 5 OSÓB

Lemoniady smakowe 1 l ..................................................................................................................   30,00 zł
mojito, truskawkowa, klasyczna 

Woda gaz/niegazowana z miętą i cytryną 1 l ..............................................................   12,00 zł

PIWA

Ochagavia Medialuna
Sauvignon Blanc Semillon, Chile                                BIAŁE PÓŁWYTRAWNE
1

Bogate w aromaty wino sauvignon blanc semillon ma jasno żółty kolor z zielonymi refleksami. 
Zdominowane przez nuty cytrynowe oraz grejpfrutowe. Tropikalne aromaty łączą się doskonale 
z kwiatowymi nutami wina. W ustach średnio nasycone o zrównoważonej kwasowości 
co powoduje, iż wino jest świeże i ma długi owocowy finisz. Doskonałe do potraw z drobiu,
ryb i sałatek a także jako aperitif.                                                                                                                                                                                                   

Via Rosale Chardonnay Pinot Bianco I.G.T.                          
Włochy                                                                                    BIAŁE PÓŁSŁODKIE
1

Białe półsłodkie wino o jasnej żółto-słomkowej barwie z połyskującymi refleksami. 
Wino powstało ze szczepu Chardonnay i Pinot Bianca dzięki czemu bukiet jest kwiatowy 
z nutami zielonych owoców cytrusowych dopełniony orzeźwiającym i stonowanym aromatem.                                   

kieliszek 10 cl ..............................................      1 0,00 zł

butelka 75 cl ...............................................    65,00 zł

kieliszek 10 cl ..............................................     10,00 zł  

butelka 75 cl ...............................................    65,00 zł

WINA BIAŁE

Tbilvino Sachino
Gruzja                                                                              BIAŁE PÓŁWYTRAWNE
1

Białe półwytrawne wino o słomkowej barwie z refleksami złota o zapachu zdominowanym 
aromatami słodkich owoców z suszonych winogron i orzechów włoskich. 

                                                     

Rocca Ventosa Pinot Grigio
I.G.T. Colline Teatine, Włochy                                            BIAŁE WYTRAWNE
1

Słynne bardzo delikatnie wytrawne, białe włoskie wino, lekkie i zwiewne, idealne na upalne dni. 
Przyjemne, orzeźwiające aromaty południowych owoców z wyrazistym akcentem limonki.                                                               

kieliszek 10 cl ..............................................       12,00 zł

butelka 75 cl ...............................................    70,00 zł

kieliszek 10 cl ..............................................       12,50 zł

butelka 75 cl ...............................................    80,00 zł

Mojito (550 ml) ...................................................................................................................................................   18,00 zł
woda niegazowana, świeże limonki, świeża mięta, brązowy cukier, kruszony lód

Margarita truskawkowa (550 ml) ................................................................................................   20,00 zł
sok z limonki 50 ml, sok pomarańczowy 100 ml, truskawki 150 g, cukier brązowy,

kruszony lód

Herbata czarna i owocowa     ..................................................................................................... 7,00 zł

Herbata z konfiturami   ..................................................................................................................... 10,00 zł

Herbata z pomarańczą, goździkami i sokiem malinowym ......................    1 2,00 zł

Herbata z rumem (20 ml), miodem, cynamonem i cytryną .........................    1 2,00 zł

Herbata z imbirem, miodem i cytryną    ............................................................................. 12,00 zł

Grzane wino z pomarańczą 200 ml ..............   16,00 zł

OFERTA DNIA

Belgijska czekolada 200 ml

z bitą śmietaną ..............................................................................................................  16,00 zł



WINA CZERWONE

WINA W KARAFKACH

WINA RÓŻOWE

WINA MUSUJĄCE

kieliszek 10 cl ..............................................      12,50 zł 

butelka 75 cl ...............................................    80,00 zł

kieliszek 10 cl ..............................................     10,00 zł   

butelka 75 cl ...............................................    65,00 zł

kieliszek 10 cl ..............................................    1 0,00 zł  

butelka 75 cl ...............................................    65,00 zł

kieliszek 10 cl ..............................................     10,00 zł 

butelka 75 cl ...............................................    65,00 zł

kieliszek 10 cl ..............................................      12,00 zł  

butelka 75 cl ...............................................    80,00 zł

kieliszek 10 cl ..............................................     1 3,00 zł 

butelka 75 cl ...............................................    90,00 zł

butelka 75 cl ...............................................   120,00 zł

butelka 75 cl ...............................................    35,00 zł

butelka 75 cl ...............................................    50,00 zł

butelka 75 cl ...............................................    75,00 zł

Chianti Riserva Castellani
Włochy                                                                         CZERWONE  WYTRAWNE
1

Zaskakująco głębokie z akcentami gorzkiej czekolady i dojrzałych wiśni. 
Eleganckie z długim i soczystym zakończeniem.                                      

Ventisquero Reserva Cabernet Sauvignon
D.O. Valle del Colchagua, Chile                          CZERWONE WYTRAWNE
1

Solidne wino powstałe z kupażu winogron cabernet sauvignon (85%) z Maipo oraz cabernet 
franc (15%) uprawianych w Colchagua. Dojrzewa przez okres 10 miesięcy w stalowych, 
nierdzewnych kadziach i beczkach z amerykańskiego dębu.  Charakteryzuje się ciemną barwą
z intensywnymi odcieniami fioletu oraz aromatami przypominającymi przede wszystkim 
dojrzałe śliwki oraz wanilię i tytoń.  Polecane głównie do potraw z grilla, pieczonych mięs 
oraz dojrzałych serów.                              

Conte Di Campiano Primitivo di Manduria DOC
Włochy                                                              CZERWONE WYTRAWNE
1

To przede wszystkim zapach dojrzałych śliwek wkomponowanych w wiśnie i przyprawy
sprawia, że jest tak przyjemne w odbiorze i łatwo dopasowuje się do większości dań
mięsnych, oraz doskonale komponuje się z twardymi serami.                                                                                               

Ochagavia Medialuna  Cabernet Sauvignon, Merlot
Central Valley, Santa Karolina, Chile           CZERWONE PÓŁWYTRAWNE
1

Wzór łagodnego, dojrzałego i dobrze zbudowanego cabernet sauvignon kupażowanego 
z bardziej cielistym, a jednocześnie delikatnym i mniej tanicznym merlotem z Central Valley. 
Jasno malinowa barwa  z charakterystycznymi aromatami jeżyny. Wino znakomicie pasuje 
do czerwonego mięsa, żółtych serów i makaronów.                                                            

Tbilvino Sachino
Gruzja                                                                   CZERWONE PÓŁWYTRAWNE
1

Transparentna czerwono-granatowa barwa, w bukiecie przyjemne nuty owoców i pieprzu,
na podniebieniu bogate, słodkawe, łagodne.         

Via Rosale Merlot Cabernet Sauvignon I.G.T.
Włochy                                                                          CZERWONE PÓŁSŁODKIE
1

Wino półsłodkie o intensywnym i głębokim rubinowym kolorze. W smaku delikatne
o długotrwały bukiecie z nutami suszonych owoców podążających w kierunku lekkiej 
marmolady. Swój subtelny i charakterystyczny smak wino zawdzięcza doskonałemu
zbalansowaniu. Przyjemne, aksamitne zakończenie. Doskonale smakuje z czerwonym 
mięsem, pasztetami i dojrzałymi serami.                                                                                 

                                

                                 

Prosecco Treviso extra dry 
Włochy                                                                        BIAŁE WYTRAWNE
1

Przyjemnie drażni świeżością owoców i milionów bąbelków. Pobudza zmysły słodyczą 
i akcentami białych kwiatów, odświeża i cieszy.                                                                                        

karafka 25 cl ...............................................    25,00 zł

karafka 50 cl ..............................................   35,00 zł

karafka 25 cl ...............................................    25,00 zł

karafka 50 cl ..............................................    35,00 zł

Vina Electum Airen
Hiszpania                                                                  BIAŁE WYTRAWNE
1

Na pierwszym planie aromaty cytrusów, dojrzałych jabłek, ananasa i białych kwiatów. 
W ustach odznacza się owocową lekkością i orzeźwiającym zakończeniem.     

Vina  Electum Tempranillo
Hiszpania                                                         CZERWONE WYTRAWNE
1

Soczyście owocowe, pełne nut owoców leśnych, wiśni i śliwek. Na palecie średniej budowy, 
gładkie i przyjazne w piciu.     

Michel Angelo Spumante Semi Dolce                           BIAŁE PÓŁSŁODKIE
1

Wino eleganckie a jednocześnie lekkie i słodkie. Idealne do przystawek i deserów, 
jako uzupełnienie posiłku albo solo. Wyróżnia je południowy temperament, klarowność 
i złocisty kolor.                                                                                                                                                                

Frederic Chopin Demi Sec Vin Mousseux  
Francja                                                                             BIAŁE PÓŁWYTRAWNE
1

Wino półwytrawne o słomkowym kolorze, wytwarzane metodą charmat (proces 
wytwarzania wina musującego w zamkniętych kadziach). Lekko słodkawy smak i subtelne 
aromaty, powodują, że wino jest dobrze zbalansowane i ciekawe. Wyprodukowano je 
z mieszanki  szczepów Pinot Blanc oraz Chardonnay. Doskonale nadaje się na aperitif.     

    

                

         

Via Rosale Zinfandel I.G.T.                                    
Włochy                                                                              RÓŻOWE PÓŁSŁODKIE
1

Włoskie wino różowe o przyjemnie mocnym owocowym smaku, z nienachalnie zarysowaną 
słodyczą podkreślającą atrakcyjne niuanse czerwonych owoców, w tym między innymi 
truskawek czy dojrzałego arbuza. Doskonale komponuje się z sałatkami, cielęciną 
oraz pieczonymi warzywami.                                                                                                                                   
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