DO PICIA
DRINY Z KRANU solo 28 PLN | share!* 105 PLN

SHORT ALE WARIAT

Furora (1,6 AU)

Old Fashioned (2,3 AU)

Wyborowa / marakuja / wanilia / wino musujące /
cytryna

Ballantines 7yo / syrop trzcinowy ze skórką
pomarańczową / Angostura

Wyborowa / passion fruit / vanilla / sparkling wine / lemon

Ballantines 7yo / sugarcane syrup with orange peel/
Angostura

Kafka (1,6 AU)
Wyborowa / kawa / czekolada / pomarańcza / bitters /
Kahlua

30 PLN

Negroni (2,3 AU)
Beefeater / MPW bitters / Dolin Rouge

Wyborowa / coffee / chocolate / orange / bitters / Kahlua

Beefeater / MPW bitters / Dolin Rouge

Ten Czerwony (1,3 AU)

DROP IT LIKE IT’S (S)HOT

Wyborowa / hibiskus / woda gazowana / żurawina /
cytryna

Lemondrop (0,65 AU)

Wyborowa / hibiskus / sparkling water / cranberry / lemon

Wyborowa / cytryna / syrop

13 PLN

Wyborowa / lemon / syrup

Sianko (1,3 AU)
Wyborowa / zielona herbata / kafir / trawa cytrynowa

Cocodrop (0,65 AU)

Wyborowa / green tea / kafir / lemongrass

Luksusowa / kokos / czekolada / śmietanka
Luksusowa / coconut / chocolate / cream

Szprycny (1,7 AU)
Beefeater / kwiat bzu / tonic / wino musujące

Grapefruitdrop (0,65 AU)

Beefeater / elderflower / tonic / sparkling wine

Wyborowa / bitters / grejpfrut

NON-ALCO

20 PLN

Widzi-misie (0 AU)
Koktajl bezalkoholowy
Non-alcoholic cocktail

Wyborowa / bitters / grapefruit

FOURDROP (2,6 AU)

48 PLN

Zestaw 4 shotów / Set of 4 shots

SHOT BOTTLE (11 AU)
Shot - butelka 700 ml / Shot - bottle 700 ml

*Powód do dzielenia się! Driny z kranu zamówisz w karafce 1 litr! (4 porcje solo)
*Reason to share! Cocktails on tap available in 1 liter carafe! (4 solo portions)

AU – alcohol per unit – standardowa porcja alkoholu równa 10 g czystego alkoholu etylowego
Korzystaj z alkoholu odpowiedzialnie. Więcej na www.wise-drinking.com
AU - alcohol per unit - standard portion of alcohol equal to 10 g of pure ethyl alcohol
Use alcohol responsibly. More at www.wise-drinking.com

210 PLN

DO JEDZENIA
KUCHNIA CZYNNA OD 16:00

POWÓD PIERWSZY / FIRST REASON
Chłodnik na (całe) życie

solo
24 PLN

share!*
40 PLN

29 PLN

55 PLN

38 PLN

65 PLN

chłodnik z ogórków świeżych i kiszonych, na maślance, z gałką lodów
pomidorowych, z kremem „chipotle”, gorące grzanki z żytniego chleba z
czosnkiem i wędzoną solą Maldon
cold soup based on buttermilk, lacto fermented and fresh cucumbers with a scoop of tomato
ice cream, with “chipotle” cream, garlic rye croutons, smoked Maldon salt

POWÓD DRUGI / SECOND REASON
(Na) Grzana…
zapiekana pajda wiejskiego chleba z kindziukiem i serami zagrodowymi,
piklowana czerwona cebula, konfitura z czerwonych porzeczek z chilli,
pomidory, ziołowo-czosnkowy olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia
oven toasted slice of country sourdough with kindziuk (traditional smoked and dry cured
sausage from Podlasie) with artisan goat cheese, pickled red onion, redcurrant jam with chilli,
tomatoes, herbal - garlic extra virgin coldpressed rapeseed oil

POWÓD TRZECI / THIRD REASON
Jak na lato!
sałata z młodych liści rukoli, szpinaku, fig, buraka z grzankami, jeżyny,
sery zagrodowe, dressing z nalewką mirabelkową
salad made from young rucola leaves, spinach, figs, beetroots with croutons, wild raspberries,
goat cheese, dressing with Mirabelle tincture dressing

Dostępna opcja odpowiednia dla wegetarian / Suitable for vegetarians on request

*Powód do dzielenia się! To danie możesz zmówić w porcji dla 2 osób! / Reason to share! Portion for 2 people available!

POWÓD CZWARTY / FOURTH REASON
Tatar w woderach

solo
37 PLN

share!*
68 PLN

39 PLN

75 PLN

38 PLN

70 PLN

tatar z łososia na grzance z żytniego chleba z kwaśną śmietaną,
szczypiorek, kapary, marynowany pieprz zielony, kawior z Gorbuszy
salmon tartare on crouton from rye sourdough bread with crème fraiche, chive, capers,
marinated green pepper, Gorbuscha caviar

POWÓD PIĄTY / FIFTH REASON
Bum na Tatara!
tatar wołowy , grzanka z chleba z pradawnych pszenic mielonych na
żarnach, sos szprotowy, majonez z trawą żubrową, grzyby marynowane,
ogórki małosolne, kapary, olej lubczykowy
beef tartare, stone milled ancient grains sourdough croutons, sprat sauce, bison grass
flavoured mayonnaise, pickled mushrooms, fresh pickled cucumbers, capers, lovage oil

POWÓD SZÓSTY / SIXTH REASON
No to Klops!
buła z klopsikami wieprzowymi z koperkiem, sos musztardowy z
miodem gryczanym, ogórki małosolne, pomidory, zapiekane młode
ziemniaki, liście młodych sałat, vinegrette malinowy
bun with pork meatballs with dill, mustard sauce with buckwheat honey, fresh pickled
cucumbers, tomatoes, baked young potatoes, young leaves of salads, raspberry vinegrette

Dostępna opcja odpowiednia dla wegetarian / Suitable for vegetarians on request

*Powód do dzielenia się! To danie możesz zmówić w porcji dla 2 osób! / Reason to share! Portion for 2 people available!

POWÓD SIÓDMY / SEVENTH REASON
Figlarna

solo
36 PLN

share!*
65 PLN

extra prosciutto

5 PLN

8 PLN

POWÓD ÓSMY / EIGHT REASON
Z żuru chłop jak z muru

28 PLN

50 PLN

pizza rzymska z figami, mozzarellą, świeżymi ziołami (rozmaryn, bazylia,
tymianek cytrynowy), oliwą, czarną solą morską z atramentem z
kałamarnicy
Rome style pizza with figs and mozzarella, fresh herbs (rosemary, basil, lemon thyme), olive
oil, black sea salt with squid ink

żur na zakwasie chlebowym, na wędzonych żeberkach z tłuczonymi
ziemniakami, skwarki
sour rye soup on bread sourdough, based on smoked ribs with mashed potatoes and pork
scratching

POWÓD DZIEWIĄTY / NINTH REASON
Przełamanie Lodów

22 PLN

lody czekoladowe z karmelizowanym chlebem żytnim na prażonym
żytnim słodzie czekoladowym, sos rokitnikowy z nalewką z rokitnika,
owoce leśne, bita śmietana z miętą czekoladową
chocolate ice cream with caramelized rye bread on roasted rye chocolate malt, seaberry sauce
with seaberry infusion, forest berries, whipped cream with chocolate mint

POWÓD DZIESIĄTY / TENTH REASON
Praga – Palermo

25 PLN

słodka bułeczka maślana z malinowymi lodami w środku, konfitura
malinowa z nalewką malinową, kwaśna śmietana, maliny
sweet brioche bun with raspberry ice cream inside, raspberry jam with raspberry infusion,
crème fraiche, fresh raspberries

Dostępna opcja odpowiednia dla wegetarian / Suitable for vegetarians on request

*Powód do dzielenia się! To danie możesz zmówić w porcji dla 2 osób! / Reason to share! Portion for 2 people available!

