
TO E AT
REASON THIRTY-ONE
Courage! Asparagus! 31 PLN
green asparagus with parmesan sauce, 
asparagus ice cream with vanilla, beetroot 
cream with roasted cashews, white chocolate 
and Basque espelette pepper

REASON THIRTY-TWO 
Brand'y New Tatar 48 PLN
beef tartare, brandy, Tabasco, confit egg yolk, 
rye sourdough toast with brandy butter  
and green pepper

REASON THIRTY-THREE
What a beetroot! Cold bastard! 26 PLN
cream cold soup with Jerusalem artichoke 
and beetroot, roasted almonds, chard chips, 
croutons with farm cheese

REASON THIRTY-FOUR
Like a countryman with sour soup 28 PLN 
Sour rye soup cooked on sourdough starter 
and smoked ribs. Served with potatoes  
and ribs

REASON THIRTY-FIVE 
Pirates from Calabria 26 PLN
Casarecce pasta, nduja, San Marzano 
tomatoes, red onion

REASON THIRTY-SIX
I See Bears 35 PLN
okonomiyaki with sweet potatoes, wild garlic, 
roasted white poppy seeds, young cabbage, 
cream cheese from Marek Grądzki's farm, 
grilled bacon

REASON THIRTY-SEVEN
I See Black 35 PLN
black risotto with wine-braised grapes,  
grilled chorizo, lime-coriander sauce

REASON THIRTY-EIGHT 
Yuzu I'm Happy 62 PLN
Roman pizza with green asparagus  
and egg cream, guanciale, Pecorino cheese 
and yuzu sauce

REASON THIRTY-NINE
Honky Tonk Woman 20 PLN
Tonka bean and burnt butter, pistachio-honey 
cream, pistachio crumble, Havana Club rum sauce

REASON FORTY
Rrra! Bar!Bar! 18 PLN
rhubarb sorbet, almond crumble, butter-rose 
cookie, rose sauce from Damascus roses

QUICK MY TOUR IS COMING
something to eat for those in a hurry

Pickles!   20 PLN
Pickled carrots, cauliflower and radishes

Sancho Nacho   20 PLN
crispy Cajun-seasoned nachos  
with tomato chutney

TO DRINK
COCKTAILS ON TAP 30 PLN
URBAN SPRITZ (1,2 AU)
Wyborowa/ orange / bitter /  
JC Chardonnay / sparkling water

MO-J-TO (1.3 AU)
Havana 3 / mint / lime / sparkling water

PALOMA (1.2 AU)
Olmeca Blanco / agave / grapefruit / lime

CHA-ISH (1.3 AU)
Wyborowa / Rooibos / orange / lemon / 
syrup of choice

IPA-TERA (0,8 AU) 20 PLN
Wyborowa / malt syrup / hop water

NON-ALCOHOLIC 20 PLN
ICE TEA (0 AU)
Rooibos / orange / lemon / syrup of choice

IMNOT (0 AU)
Syrup of choice / lemon / sparkling water

SHORT BUT CRAZY 30 PLN
OLD FASHIONED (1.8 AU)
Ballantines 7 / orange syrup / Angostura

SOUR W (1.5 AU)
Wyborowa / lemon / syrup / Angostura / foam

SOUR 7 (1.5 AU)
Ballantines 7 / lemon / syrup / Angostura / foam

DROP IT LIKE IT'S (S)HOT 14 PLN
LEMONDROP (0.65 AU)
Wyborowa / lemon / syrup

SPICYDROP (0.5 AU)
Wyborowa / passion fruit / lemon / chili

BASILDROP (0.5 AU)
Wyborowa / lemon / basil / orange

10% service fee is added to groups  
of more than 5 people

AU — alcohol unit — standard portion  
of alcohol equal to 10 g of pure  
ethyl alcohol 

Use alcohol responsibly. Find out more  
at www.wise-drinking.com
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OPENING HOURS 
Tuesday — Wednesday  12:00—22:00 
Thursday 12:00—00:00 
Friday -- Saturday 12:00—02:00 
Sunday 12:00—21:00

POLISH VODKA MUSEUM 
plac Konesera 1, 03-736 Warsaw 
setki@pvm.pl | phone 515 015 474



DO JEDZENIA
POWÓD TRZYDZIESTY PIERWSZY
Odwagi! Szparagi!   31 zł
zielone szparagi z sosem parmezanowym, 
lody szparagowe z wanilią, krem botwinkowy 
z prażonymi nerkowcami, białą czekoladą 
i baskijską papryką espelette

POWÓD TRZYDZIESTY DRUGI
Brand’y New Tatar   48 zł
tatar wołowy, brandy, tabasco, żółtko confit, 
grzanka z razowego chleba na zakwasie 
z masłem brandy i zielonym pieprzem

POWÓD TRZYDZIESTY TRZECI
Ale burak! Zimny Drań!   26 zł
kremowy chłodnik topinamburowo – 
buraczany, prażone migdały, chipsy 
z botwiny, grzanki z serem zagrodowym

POWÓD TRZYDZIESTY CZWARTY
Z żuru chłop jak z muru   28 zł
żur na zakwasie chlebowym, na wędzonych 
żeberkach z ziemniakami i boczkiem

POWÓD TRZYDZIESTY PIĄTY
Piraci z Kalabrii   26 zł
makaron Casarecce, kiełbaska nduja, 
pomidory San Marzano, czerwona cebula

POWÓD TRZYDZIESTY SZÓSTY
Widzi Misie   35 zł
placki z batatów, czosnku niedźwiedziego, 
prażonego białego maku, młodej kapusty, 
krem z koziego sera z gospodarstwa  
Marka Grądzkiego, grillowany bekon

POWÓD TRZYDZIESTY SIÓDMY
Widzę to czarno   35 zł
czarne risotto z duszonymi w winie 
winogronami, grillowane chorizo,  
sos limonkowo-kolendrowy

POWÓD TRZYDZIESTY ÓSMY 
Yuzu jak się cieszę   62 zł
pizza rzymska z zielonymi szparagami  
i kremem jajecznym, wędliną guanciale, 
serem pecorino i sosem yuzu

POWÓD TRZYDZIESTY DZIEWIĄTY
Honky Tonk Woman   20 zł
lody karmelowe z palonego masła z fasolką 
tonką, krem pistacjowo-miodowy, kruszonka 
pistacjowa, sos rumowy Havana Club

POWÓD CZTERDZIESTY
Rrra! Bar!Bar!   18 zł
sorbet rabarbarowy, kruszonka migdałowa, 
ciasteczko z kremem maślano-różanym, sos 
z róży damasceńskiej

SZYBKO, ZARAZ MAM WYCIECZKĘ
coś na ząb dla tych, co w pośpiechu

Prze-twory   20 zł
Piklowane marchewki, kalafiory i rzodkiewki

Sancho Nacho   20 zł
chrupiące nachosy w przyprawie Cajun 
oraz chutney pomidorowy

DO P IC IA
DRINY Z KRANU 30 zł
URBAN SPRITZ (1,2 AU)
Wyborowa / pomarańcza / bitter / 
JC chardonnay / woda gazowana

MODŻAJTO (1,3 AU)
Havana 3 / mięta / limonka / woda gazowana

PALOMA (1,2 AU)
Olmeca Blanco / agawa / grejpfrut / limonka

CZAJ-ISH (1,3 AU)
Wyborowa / Rooibos / pomarańcza / cytryna /  
syrop do wyboru

IPA-TERA (0,8 AU) 20 zł
Wyborowa / syrop słodowy / woda chmielowa

NON ALKO 20 zł
ICE TEA (0 AU) 
Rooibos / pomarańcza / sok z cytryny / 
syrop do wyboru

JANIE (0 AU) 
Syrop do wyboru / sok z cytryny / woda gazowana

SHORT ALE WARIAT 30 zł
OLD FASHIONED (1,8 AU)
Ballantines 7 / syrop trzcinowy z pomarańczą /  
Angostura

SOUR W (1,5 AU)
Wyborowa / cytryna / syrop / Angostura / pianka 

SOUR 7 (1,5 AU)
Ballantines 7 / cytryna / syrop /  
Angostura / pianka

DROP IT LIKE IT’S (S)HOT 14 zł
LEMONDROP (0,65 AU)
Wyborowa / cytryna / syrop

SPICYDROP (0,5 AU)
Wyborowa / marakuja / cytryna / chili

BASILDROP (0,5 AU)
Wyborowa / cytryna / bazylia / pomarańcza

Doliczamy serwis 10% do grup  
powyżej 5 os. 

AU — alcohol unit — standardowa  
porcja alkoholu równa 10 g czystego 
alkoholu etylowego 

Korzystaj z alkoholu odpowiedzialnie.  
Więcej na www.wise-drinking.com
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GODZINY OTWARCIA 
wtorek — środa 12:00—22:00 
czwartek 12:00—00:00 
piątek -- sobota 12:00—02:00 
niedziela 12:00—21:00

MUZEUM POLSKIEJ WÓDKI 
plac Konesera 1, 03-736 Warszawa 
setki@pvm.pl | tel. 515 015 474


