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
POWÓD JEDENASTY / ELEVENTH REASON
Grzybobranie

solo
28 PLN

share!*
22 PLN

26 PLN

21 PLN

38 PLN

27 PLN

zupa z grzybów leśnych z kluseczkami z dzika smażonymi na maśle
jałowcowym
forest mushroom soup with wild boar noodles fried in juniper butter

POWÓD DWUNASTY / TWELFTH REASON
Na Cebulkę lub Rysiu! Pastis!
esencjonalna zupa cebulowa z dodatkiem likieru Ricard Pastis gotowana
przez 8 godzin na białym winie, grzanki z żytniego chleba na zakwasie,
kwaśna śmietana, dymka
essential onion soup with Ricard Pastis liqueur, cooked for 8 hours in white wine, sourdough
rye bread croutons, sour cream, spring onions

POWÓD TRZYNASTY / THIRTEENTH REASON
O Holender! Ktoś mnie śledzi!
Korzenny Matjas holenderski oraz sałata z piklowanej czerwonej cebuli,
pieczonego ziemniaka, jabłka „szara reneta”, marynowanego zielonego
pieprzu i charsznickich ogórków kiszonych, crème fraiche
Dutch matjes herring in root spices and salat made of pickled red onion, baked potato, apple
"szara reneta", marinated green pepper and pickled cucumbers from Charsznica, crème
fraiche

Dostępna opcja odpowiednia dla wegetarian / Suitable for vegetarians on request
*SHARE to powód do dzielenia się! Zamów wielokrotność mniejszej porcji i podziel się ze swoimi ludźmi!
To wybór idealny na mały głód lub do połączenia z innymi daniami!
*SHARE - reason to share! Multiple this smaller serving and share with your people! Also perfect for a small hunger
or to combine with another dish!

solo
49 PLN

POWÓD CZTERNASTY / FOURTEENTH REASON
Przypraw mi rogi!

share!*
37 PLN

marynowany w nalewce tarninowej tatar z jelenia , marynowane
borowiki, ogórki kiszone, szalotka, wędzona sól z Maldon, chrupiąca
posypka z grillowanego chleba razowego z rozmarynem i czosnkiem,
oliwa lubczykowa
deer tartare marinated in blackthorn tincture, marinated boletus, pickled cucumbers, shallots,
smoked Maldon salt, crispy sprinkles of grilled wholemeal bread with rosemary and garlic,
lovage oil

POWÓD PIĘTNASTY / FIFTEENTH REASON
Hello! Win!

45 PLN

makaron tagliatelle z kremowym sosem z dyni Hokkaido, prażonymi
orzechami laskowymi, szałwią i długo dojrzewającym, grillowanym
boczkiem, tartym serem „ Panicz Naturalny” (dojrzewający 12 miesięcy
ser zagrodowy z Sandomierza) i świeżo tłuczonym pieprzem „Whisky
Single Malt”
tagliatelle pasta with creamy Hokkaido pumpkin sauce, roasted hazelnuts, sage and longmatured, grilled bacon, grated "Panicz Naturalny" cheese (12-month matured farm cheese from
Sandomierz) and freshly crushed "Whiskey Single Malt" pepper

POWÓD SZESNASTY / SIXTEENTH REASON
Pod Grzybek!

45 PLN

31 PLN

13 PLN

9 PLN

zapiekana w piecu pajda chleba orkiszowego z konfiturą figowocebulową, marynowane kurki, podgrzybki i maślaki, krem z czosnku
confit i sera zagrodowego
a piece of spelled bread baked in an oven with fig and onion jam, marinated chanterelles,
boletes and slippery jack mushrooms, garlic confit and farm cheese cream

szynka z jelenia/ extra deer ham

Dostępna opcja odpowiednia dla wegetarian / Suitable for vegetarians on request
*SHARE to powód do dzielenia się! Zamów wielokrotność mniejszej porcji i podziel się ze swoimi ludźmi!
To wybór idealny na mały głód lub do połączenia z innymi daniami!
*SHARE - reason to share! Multiple this smaller serving and share with your people! Also perfect for a small hunger
or to combine with another dish!

POWÓD SIEDEMNASTY / SEVENTEENTH REASON
Kung Fu Pan Da!

solo
62 PLN

share!*
44 PLN

35 PLN

24 PLN

pizza rzymska ze smażonym pak choiem, pikantną gruszką w „pięciu
smakach”, kremem z ricotty i trawy cytrynowej z płatkami chili ancho
oraz prażonym sezamem
Rome style pizza with fried pak choi, “five-flavor” spicy pear, ricotta cream and lemongrass
with ancho chili flakes and roasted sesame

POWÓD OSIEMNASTY / EIGHTEENTH REASON
Na górze róże!
carpaccio z palonego bakłażana, emulsja z płatków róży, prażone
pistacje, olej z wędzonej papryki, lody hummusowe
roasted eggplant carpaccio, rose petals emulsion, roasted pistachios, smoked pepper oil,
hummus ice cream

POWÓD DZIEWIĘTNASTY / NINETEENTH REASON
Czekolada z orzechami

35 PLN

mrożony mus czekoladowy z masłem orzechowym (z orzeszków
ziemnych), sos czekoladowy, prażone orzechy laskowe, kandyzowany
orzech brazylijski
frozen chocolate mousse with peanut butter, chocolate sauce, roasted hazelnuts, candied
Brazil nut

POWÓD DWUDZIESTY / TWENTYTH REASON
Jak śliwka w kompot

24 PLN

lody śliwkowo –czekoladowe, czekoladowo-orzechowa kruszonka,
„kompot” śliwkowo – jabłkowy
plum-chocolate ice cream, chocolate-nut crumble, plum-apple "compote"

Dostępna opcja odpowiednia dla wegetarian / Suitable for vegetarians on request
*SHARE to powód do dzielenia się! Zamów wielokrotność mniejszej porcji i podziel się ze swoimi ludźmi!
To wybór idealny na mały głód lub do połączenia z innymi daniami!
*SHARE - reason to share! Multiple this smaller serving and share with your people! Also perfect for a small hunger
or to combine with another dish!

