
 

MENU ŚNIADANIE 
DO 11:30 

Angielskie…………..14zł 
Jajko sadzone, grillowany bekon, dwie kiełbaski, 

grillowane pieczarki, grillowany pomidor, fasolka, 

pieczywo i masło 

 (Fried egg, grilled bacon, two sausages, grilled mushrooms, grilled tomato, 

beens, bread and butter).  

Amerykańskie……12zł 
2 pieczone tosty z sadzonymi jajkami, 2 chrupiące 

kawałki bekonu 

 (2 grilled toasts witch planted eggs and two pieces of crispy bacon). 

Włoskie…..…..……..11zł 

Panini podane z pomidorem, mozzarellą, rukolą 

oraz bekonem 

 (Panini served witch tomato , mozzarella , arugula and bacon). 

Francuskie.………...12zł 
Rogalik francuski, ser, masło oraz 2 jajka sadzone 

(French croissant, cheese, butter and 2 fried eggs). 

Polskie……………….13zł 
Jajecznica z 3 jaj, pieczywo, masło, miód i dżem 

 (Scrambled eggs witch 3 eggs witch bread , honey and jam). 
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MENU OBIAD 

Danie dnia………….17zł 
Porcja pysznego dania obiadowego- co dziś 

serwujemy? Zapytaj w Barze  

(details available from the bartender) 

Devolay………………25zł 
Devolay z piersi kurczaka z masłem, podany z 

frytkami i surówkami 

 (Devolay chiken breast witch butter , served with fries and salads).  

Bita Świnia…………25zł 
Tradycyjny schabowy z patelni z młodą kapustą 

duszoną z boczkiem i frytkami 

(Traditional pork chop with a young cabbage with bacon and fries). 

Uciekający 

kurczak………………25zł 
Pierś z kurczaka z grilla z ananasem, warzywami 

i frytkami 

(Grilled chicken breast with pineapple, vegetables and fries). 

Litewski specjał.…25zł 
Schabowy po litewsku z różowym sosem, 

pieczarkami z serem, pomidor ze śmietaną oraz 

frytki 

(Pork loin lithuanian with pink sauce, mushrooms with cheese , tomato and 

cream chips). 
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MENU ZUPY 

Zupa dnia……………..6zł 
Porcja pysznej zupy- co dziś serwujemy? Zapytaj w 

Barze  

(details available from the bartender) 

Żurek…….……………..6zł 
 (sour soup) 

Chłodnik litewski....6zł 
 (Lithuanian cold soup) 

Barszcz ukraiński...6zł 
(Ukrainian borsch) 
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MENU BURGER 

California 

Burger………………..23zł 
Pszenna bułka z sezamem, amerykański ser, 

boczek, sałata, pomidor, cebula, ogórek 

konserwowany, ketchup, musztarda, różowy sos.  

(Wheat bread roll with American cheese, bacon, lettuce, tomato, onions, 

pickled cucumber, ketchup, mustard, pink sauce, fries only 5zł). 

Los Angeles 

Burger………………..26zł 
Pszenna bułka z sezamem, amerykański ser, 

boczek, jajko, różowy sos wg własnej receptury.  

(Wheat bread roll with American cheese, bacon, egg, pink sauce, fries only 

5zł). 

Teksas 

Burger………………..27zł 
Pszenna bułka z sezamem, powójny ser, podwójny 

bekon, sałata, ketchup.  

 (Wheat bread roll with double American cheese, double bacon, lettuce, 

ketchup, fries only 5zł). 
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MENU BURGER 

Miami 

Burger………………..26zł 
Pszenna bułka z sezamem, ser, grillowany 

ananas, pomidor, sałata, różowy sos wg własnej 

receptur.  

(Wheat roll with cheese, grilled pineapple, tomato , lettuce , pink sauce, 

fries only 5zł). 

Gdański 

Burger………………..25zł 

Pszenna bułka z sezamem, powójny ser, podwójne 

mięso, pomidor, ogórek, sałata, żurawina.  

(Wheat bread roll with double cheese, double meat, tomato , cucumber , 

lettuce , cranberry, fries only 5zł). 

Cheese 

Burger………….…..20zł 

Pszenna bułka z sezamem, ser oraz różowy sos.  

(Wheat bread roll with cheese and pink sauce, fries only 5zł). 
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MENU BURGER 

Mexico 

Burger…..……….…..28zł 

Pszenna bułka z sezamem, ser, papryczki 

Jalapeno, pomidor, sałata, różowy sos wg własnej 

receptur.  

(Wheat roll with cheese, peppers Jalapeno, tomato , lettuce , pink sauce, 

fries only 5zł). 
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MENU PRZEKĄSKI 

Serki………...………..12zł 
8 pysznych zapiekanych w panierce serków 

Mozzarella lub Gouda tak by przy podaniu 

rozpływały się w ustach. 

(8 pieces baked in batter of Mozzarella or Gouda). 

Papryczki…………...12zł 
6 chrupiących papryczek Jalapeno zapieczonych 

razem z serem. Chrupiący i lekko pikantna 

przekąska idealna do zimnego napoju. 

(6 jalapeno peppers with cheese). 

Frytki rustykalne….8zł 
Porcja frytek z rustykalną skórką ziemniaka 

podanych z sosem BBQ, czosnkowym lub 

ketchupem. 

(French fries with potato peel served with a choice of sauce). 

Onionki…………….…..8zł 

8 chrupiących cebulek w panierce podanych z 

sosem BBQ, czosnkowym lub ketchupem. 

(8 picees of crispy round bulbs served with a sauce of your choice). 

Nachos…………….….10zł 

Porcja chrupiących Nachos 

(a portion of crispy nachos). 
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MENU PIWO 

Tyskie z beczki…..…6zł 
Zimne Tyskie z nalewaka pasuje do każdego 

dania. 

Kozel z beczki…….…8zł 
Zimny kufel Kozel Lezak podane z nalewaka. 

Książęce z 

beczki…………………10zł 
Książęce Przeniczne (z dolnej lub górnej 

fermentacji- Weizen). Uniwersalność i lekkość 

tych piw pasuje do każdego dania. O dostępność 

konkretnego piwa zapytaj barmana.  

Piwo klasyczne…….8zł 
Piwo z butelki. Do wyboru: Pilsner Urquel, Tyskie 

Gronie,  

Piwo specjalne……10zł 
Piwo z butelki. Do wyboru: Książęce Czerwony 

Lager, Książęce Ciemne Łagodne, Książęce Porter, 

Kozel cerny, Lech ICE, Captain Jack 
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Piwo 

bezalkoholowe……..8zł 

Lech Free, Warka Radler, 
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MENU WHYSKY 

Jim Beam (40ml) 
Jim Beam Bourbon………………………………………….11zł 

Jim Beam Black…………………………………………..…..15zł 

Jim Beam Honey……………………………………………...11zł 

Jim Beam Red Stag…………………………………….……11zł  

Tullamore D.E.W. (40ml) 
Tullamore DEW Triple Distilled……………………...11zł 

Tullamore DEW Caribbean Rum Cash Finish….14zł 

Tullamore DEW Sinle Malt 14YO………………..…..15zł 

Glenfiddich (40ml) 
Glenfiddich 12YO………………………………………….…15zł 

Glenfiddich 18YO……………………………………….……20zł 

Jack Daniel’s (40ml) 
Jack Daniel’s No.7……………………………………………12zł 

Jack Daniel’s Fire…………………………………………....15zł 

Jack Daniel’s RYE………………………………………..…..15zł 

Jack Daniel’s Gentleman Jack……………………….…17zł 
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MENU WHYSKY 

Ballantines (40ml) 
Ballantines Finest…………………………………...………11zł 

Ballantines Brasil…………………...………………………12zł 

Ballantines Passion……………………………………...…15zł 

Ballantines Hard Fired………………………………..….13zł 

Chivas (40ml) 
Chivas Regal 12YO……………………………………….…14zł 

Auchentoshan (40ml) 
Auchentoshan American OAK Single Malt………14zł 

Maker’s Mark (40ml) 
Maker’s Mark Bourbon Whisky………………………14zł 
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MENU WÓDKA 

Żubrówka 
40ml……………………………………………….………………...5zł 

500ml……………………………………………………………...37zł 

Amundsen 
40ml……………………………………………….………………...5zł 

700ml…………………………………………….………………..65zł 

STOCK Prestige 
40ml……………………………………………….………………...6zł 

700ml…………………………………………………………...…64zł 

Absolut 
40ml……………………………………………….………………...6zł 

700ml…………..……………………………….………………...74zł 
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MENU WÓDKA 

Soplica (40ml)………….5zł 
Przepalana Klasyczna 

Cytrynowa z nutą miodu 

Wiśniowa 

Jabłkowa 

Morelowa 

Żołądkowa Gorzka 

(40ml) ……………………..5zł 
Tradycyjna 

Z czarną wiśnią 

Saska (40ml) ………..….5zł 
Dzika Róża 

Wiśnia z nutą rumu 

Pigwa 

Lubelska (40ml) ……...5zł 
Żurawinówka 
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MENU DRINKI  

Mojito…………………20zł 
Biały rum, limonka, mięta, cukier trzcinowy, woda 

gazowana, lód 

Sex on the beach…20zł 
Biały rum, sok pomarańczowy,crème de cassis, lód 

Tequila Sunrise.…20zł 
Tequila gold/white, sok pomarańczowy, sok 

malinowy, lód 

Aperol Spritz………20zł 
Aperol, Prosecco, woda gazowana, pomarańcza, 

lód 

Cuba Libre……….…20zł 

Czarny rum, coca cola/ pepsi, limonka, lód 

Szarlotka……………20zł 

Wódka, sok jabłkowy, lód 

Ubot klasyczny...…20zł 

Wódka czysta, piwo Kozel 
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MENU DRINKI  

Ubot letni……………20zł 

Wódka wiśniowa, piwo Książęce Czerwony Lager 

Grzechu Wart……..20zł 

Whysky miodowe, Piwo typu Porter, Sok malinowy 

Malibu Cola……...…20zł 

Rum Malibu, Coca Cola/ Pepsi, limonka, lód 

Jager Bomba….……20zł 

Jagermeister, napój energetyczny 

Drink specjalny….20zł 

Dowolna baza i mieszanka na życzenie gościa 

Drink sezonowy…20zł 

Biały Rum, sok owocowy, owoce/ kwiaty 
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MENU DRINKI BEZALK 

Marmoladowe 

Mojito…………………20zł 
Maliny, lemoniada, cytryna, cukier trzcinowy, 

mięta, lód 

Truskawkowy 

szok……………………20zł 
Red Bull, truskawki 

Kac morderca..……20zł 
Sok z pomarańczy, kiwi, mięta, cukier trzcinowy, 

sok, lód 
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MENU NAPOJE 

Kawa 
Expresso………………...………………………………………….5zł 

Mini………………………………………………………….……….6zł 

Maxi……………………………………………………………..……8zł 

Specjal……………………………………………………...……..10zł 

Latte Machiato………………………………………………….8zł 

Herbata 
Owocowa lub klasyczna…..……………………….……….6zł 

Napoje 
Woda 200ml………………………………………………...……4zł 

B Life………………………………………….……………………...5zł 

Coca Cola 500ml………………………………………….…….5zł 

Pepsi 1l………………………………………………………..……8zł 

Red Bull 250ml…………………………………………….……8zł 

 

 

 

 


