Karta Win i Alkoholi

Napoje Gorące

Piwo Lane

Hot Drinks

Draft Beer

Kawa czarna / Black coffee		7,-

Żywiec

Kawa biała / White coffee		8,-

0,3 l 8,0,5 l 9,-

Espresso		6,Cappuccino 		 8,Latte Macchiato		 8,-

Piwo Butelkowe i Cydr
Bottled Beer and Cider

Irish coffee 		 15,Herbata Lipton (różne smaki) 		 5,Lipton Tea (different flavors)

Napoje Zimne
Cold Drinks

Pepsi, Mirinda,
7Up, Schweppes

200 ml 6,-

Sok Toma / Toma Juice
pomarańcza,
grejpfrut, jabłko
orange, grapefruit, apple

200 ml 6,-

Lipton Tea

200ml 6,-

Red Bull

250 ml 12,-

Woda gazowana / niegazowana 300 ml 5,Sparkling / still water
Dzban wody / Pitcher of water

1l 8,-

Żywiec

0,5 l 9,-

Żywiec Biały
piwo pszeniczne / wheat beer

0,5 l 9,-

Żywiec Porter

0,5 l 13,-

Warka

0,5 l 9,-

Warka Strong

0,5 l 9,-

Heineken

0,5 l 10,-

Desperados

0,4 l 12,-

Cydr / Cider

0,33 l 9,-

Wino Domu

Wino Domu

Białe / White

Czerwone / Red

House Wine

House Wine

Promenade Dans Le Sud Blanc
De Pays De L’Herault

Promenade Dans Le Sud Rouge
De Pays De L’Herault

Delikatnie wytrawne, białe wino regionalne
z prowincji Herault. Orzeźwiające
o jasnozłotym kolorze i subtelnym
aromacie owoców cytrusowych. Delikatne
w smaku.

Wytrawne, czerwone wino regionalne
z prowincji Herault. Intensywny rubinowy
kolor, aromat dojrzałych czerwonych
owoców z nutą przypraw. Łagodne z dobrą
kwasowością.

Delicate, dry, white wine produced
in the Province of Herault. Refreshing
with bright gold colour and subtle aroma
of citrus fruit. Tasting delicate.

Dry, red, regional wine from the Province
of Herault. Intensively ruby colour, aroma
of ripe, red fruit with addition of spices.
Mild with good acidity.

(kieliszek / glass)

0,15 l

10,-

(kieliszek / glass)

0,15 l

10,-

(karafka / decanter)

0,5 l

20,-

(karafka / decanter)

0,5 l

20,-

(karafka / decanter)

1,0 l

33,-

(karafka / decanter)

1,0 l

33,-

Wina Deserowe
Dessert Wine

Infinitus Moscatel

0,15 l 14,0,75 l 65,-

Lekkie, białe wino, powstałe z odmiany
Moscatel. Bukiet intensywny z kwiatowymi
aromatami róży i jaśminu oraz aromatycznymi
nutami brzoskwini, moreli, owoców liczi
i kwiatów. Polecane jako aperitif oraz do
lekkich wakacyjnych posiłków.
Light, white wine from vine stocks of Moscatel.
Intensive flower aroma of a rose and jasmine
and aromatic accents of a peach, an apricot,
lychees and flowers. Recommended as an
aperitif or for light holiday meals.

Wino Musujące
Sparkling Wine

Frederic Chopin Brut
Vin Mousseux

0,75 l 60,-

Musujące wino o słomkowej barwie
i subtelnych aromatach. W smaku lekko słodkie
i harmonijne.
Bubbling, straw-coloured wine with subtle
aroma. Tasting a bit sweet and harmonious.

Wina Białe
White Wines

Boscato Bianco
Vino da Tavola, Toskania

0,15 l 13,0,75 l 55,-

Białe, półwytrawne wino stołowe
wyprodukowane ze szczepów Malvasia
i Trebbiano. Lekkie i łagodne w smaku z owocową
końcówką. Polecane jako aperitif, do potraw
z białego mięsa, ryb i sałatek.
White, semi-dry table wine produced
from vine stocks of Malvasia and Trebbiano.
Light and tasting delicate with fruit aroma.
Recommended as an aperitif for white meat
courses, fish and salad.

Ochagavia Medialuna
Sauvignon Blanc Semillon
DO Central Valley, Chile

0,15 l 14,0,75 l 65,-

Wino delikatne i przyjemne w smaku,
aromatyczne, świeże z przewagą nut
cytrusowych w bukiecie. Polecane jako aperitif,
do potraw z drobiu, ryb i sałatek.
Delicate and pleasantly tasting wine, aromatic,
fresh with prevalence of citrus fruit aroma.
Recommended as an aperitif for poultry
dishes, fish and salad.

Parthenium
Grillo Pinot Grigio
IGT Sicilia, Włochy

0,15 l 16,0,75 l 75,-

Białe, półwytrawne wino zbudowane na bazie
szczepów Grillo oraz Pinot Grigio. Jasnożółta
barwa, subtelny aromat kwiatów i wyrazisty
owocowy smak powodują, że jest idealne do
łagodnych, miękkich serów, potraw z warzyw,
omletów, makaronów, ryb i drobiu.
White, semi-dry wine made from grape
varieties Grillo and Pinot Grigio. Light yellow
color, subtle aroma of flowers and distinctive
fruity flavor make it ideal for gentle, soft
cheeses , dishes with vegetables, omelettes,
pasta , fish and poultry.

l’Oratoire Chardonnay/Viognier 0,75 l 75,Francja, Langwedocja
Wino białe, wytrawne, o świeżych, soczystych aromatach owoców cytrusowych oraz
jabłek. Delikatne i przyjemne zakończenie.
White wine, dry, with fresh, juicy flavors of
citrus and apple. Delicate and pleasant finish.

Rocca Ventosa Pinot Grigio
0,75 l 84,IGT Terre Degli Osci, Molise, Włochy
Wytrawne wino z bukietem owoców
południowych i wyraźnym akcentem limonki.
Przyjemny i rześki finisz. Polecane jako aperitif,
do owoców morza, ryb, drobiu i lekkich dań.
Dry wine with aroma of tropical fruits with
clear lime taste. Pleasant and refreshing finish.
Recommended as an aperitif for seafood,
poultry, fish and light courses.

Wina Różowe
Rose Wines

Jean d’Aosque Cinsault Rose
Francja, Langwedocja

0,15 l 16,0,75 l 75,-

Wino o aromatach czerwonych owoców:
truskawek, czerwonych porzeczek,
malin. W smaku wytrawne, orzeźwiające
o cytrusowym zakończeniu. Doskonałe jako
aperitif oraz do przekąsek, sałatek i ryb.
Wine with aromas of red fruits: strawberries,
red currants, raspberries. In taste is dry and
citrus-refreshing. Excellent as an aperitif and
for snacks, salads and fish.

Villa Rosale Zinfandel
IGT Puglia, Włochy

0,15 l 14,0,75 l 56,-

Łagodne różowe wino półsłodkie,
o długotrwałym bukiecie z nutami suszonych
owoców. Delikatne akcenty korzenne.
Odpowiednie do makaronów i deserów.
Mild, rose, semi-sweet wine, with long-lasting
aroma of dried fruit. Delicate additives of
spices. Suitable for pasta and desserts.

Wina Czerwone
Red Wines

Boscato Rosso
Vino da Tavola, Toskania

0,15 l 13,0,75 l 55,-

Delikatnie wytrawne wino stołowe
wyprodukowane na bazie odmian Sangiovese
i Canaiolo. Aromatyczne i mocno owocowe
z przyjemnym finiszem. Idealne do makaronów
i sosów serowych.
Delicate, dry, table wine produced basing
on vine stocks of Sangiovese and Canaiolo.
Aromatic and intensively fruit, pleasant taste.
Perfect for pasta and cheese sauces.

Ochagavia Medialuna
Cabernet Merlot
DO Central Valley, Chile

0,15 l 14,0,75 l 65,-

Delikatne owocowe wino o jasno-malinowej
barwie z typowymi aromatami owoców
jagodowych. Idealnie pasuje do czerwonych
i białych mięs jak również do makaronów.
Delicate, fruit wine with bright raspberry
colour with typical aroma of berry fruit.
Ideal for red and white meat, as well as pasta.

Parthenium
Nero d’Avola Shiraz
IGT Sicilia, Włochy

0,15 l 16,0,75 l 75,-

Półwytrawne wino wyprodukowane ze
szczepów Nero d’Avola oraz Shiraz.
Piękny, głęboki, rubinowoczerwony kolor,
intensywny owocowy aromat z nutami
jeżyn i malin. Doskonałe do czerwonych mięs,
pizzy i serów.
Semi-dry wine produced from varieties
Nero d’Avola and Shiraz . Beautiful , deep,
ruby-red color, intense fruity aroma with
notes of blackberries and raspberries.
Perfect with red meats, pizza and cheese.

Coffee Pinotage
Western Cape, RPA

0,75 l 75,-

Wino o niskiej kwasowości i wyraźnej
owocowości, bogate w aromaty palonej
kawy, czekolady i ciemnych jagód. Doskonałe,
afrykańskie terroir i doświadczenie
producenta przyczyniło się do powstania wina
o wyśmienitej jakości i w doskonałym stylu.
Wine with low acidity and distinct fruitiness,
rich aromas of roasted coffee, chocolate and
dark berries. The excellent African terroir and
the manufacturer’s experience contributed to
the creation excellent quality wines.

Rocca Ventosa Montepulciano 0,75 l 84,DOC Montepulcianod’Abruzzo, Abruzja
Wino o wyraźnych aromatach fiołków i lukrecji.
Pełne w smaku, wyważone z przyjemną
końcówką. Polecane do grillowanego drobiu,
czerwonych mięs i sosów serowych.
Wine with clear aroma of a violet and
liquorices. Fully taste with the pleasant finish.
Recommended for grilled poultry, red meat
and cheese sauces.

Santa Carolina Cellar Selection 0,75 l 75,Cabernet Sauvignon
DO Valle del Rapel, Chile
Wino o pięknym owocowym aromacie z nutami
ciemnych owoców i z miękkimi taninami.
Tworzone w najbardziej żyznej części
Doliny Środkowej w Chile.
A wine with a beautiful fruity aroma with
scents of dark fruit and soft tannins.
Created in the most fertile parts of the
Central Valley of Chile.

Chianti Fontella
DOCG Chianti, Włochy

0,75 l 90,-

Wino wyprodukowane z odmiany Sangiovese,
o rubinowym kolorze i aromacie dojrzałych
jagód i wiśni. Idealne do pieczonych czerwonych
mięs, grillowanych warzyw, potraw mięsnych
z leśnymi grzybami.
Wine produced from Sangiovese, with ruby
colour and aroma of ripe blueberries and
cherries. Perfect for roasted red meat, grilled
vegetables, meat and mushroom dishes.

Wermuty

Gin

Vermouths

(40 ml)

Martini 100 ml 		 11,(Rosato, Bianco)

Gin Lubuski		 8,-

Wódki

Vodkas (40 ml)
Polskie Wódki / Polish Vodka		 8,Wódka smakowa / Flavored Vodka		 8,Finlandia		10,-

Wódki

Vodkas (0,5 l)
Soplica		80,Finlandia		100,-

Gordon’s		14,-

Rum

(40 ml)
Bacardi Superior		 11,Bacardi Black 		 14,Havana Club Superior		 16,Havana Club Black		 16,-

Tequila
(40 ml)

Tequila Silver		 12,Tequila Gold		 12,-

Koniak

Whisky & Brandy
(40 ml)

Cognac (40 ml)
Hennessy		20,-

Grant’s		10,Jack Daniel’s		 13,Ballantines		11,J.W. Red Label 		 11,J.W. Black Label		 18,Metaxa		12,-

Likiery

Liqueurs (40 ml)
Jagermeister		12,Campari		12,Malibu		12,Amaretto		10,Bailey’s		13,-

Margarita		17,-

Shoty
Wściekły pies / Mad Dog		

Tequila 40 ml, likier Triple Sec 20 ml, sok z limonki
Tequila 40 ml, Triple Sec liqueur 20 ml, lime juice

7,-

Wódka 20 ml, sok malinowy, tabasco
Vodka 20 ml, raspberry juice, tabasco

Pierniczek / Gingerbread drink		

Wódka 40 ml, cukier trzcinowy, limonka
Vodka 40 ml, cane sugar, lime

7,-

Żubrówka 20 ml, sok imbirowy, pieprz
Żubrówka 20 ml, ginger juice, pepper

Teraz Polska / Just Poland		

Caipiroska		14,-

Cuba Libre 		 17,Rum 40 ml, limonka, cola
Rum 40 ml, lime, cola

7,-

Wódka 20 ml, sok malinowy
Vodka 20 ml, raspberry juice

Mojito		17,-

Kamikaze 		 20,-

Rum 40 ml, cukier brązowy, limonka, mięta,
woda gazowana
Rum 40 ml, brown sugar, lime, mint, sparkling water

Wódka 80 ml, Blue Curacao 40 ml, sok z limonki
Vodka 80 ml, Blue Curacao 40 ml, lime juice

Negroni		20,Gin 30 ml, Martini Rosato 30 ml, Campari 30 ml

Long Drink
Szarlotka / Apple pie drink		 10,Żubrówka 40 ml, sok jabłkowy, cynamon
Żubrówka 40 ml, apple juice, cinnamon

Drink z polskiej wódki z sokiem 		 10,Polish vodka drink with juice
Wódka 40 ml, sok: z czarnej porzeczki /
pomarańczowy / grejpfrutowy / jabłkowy
Vodka 40 ml, juice: blackcurrant / orange /
grapefruit / apple

Sex on the Beach 		 17,Wódka 20 ml, likier brzoskwiniowy 40 ml,
sok pomarańczowy, sok grejpfrutowy, Grenadina
Vodka 20 ml, peach liqueur 40 ml, orange juice,
grapefruit juice, Grenadine

Cosmopolitan 		 17,Wódka 40 ml, Cointreau 20 ml, sok żurawinowy
Vodka 40 ml, Cointreau 20 ml, cranberry juice

Pina Colada 		 19,Rum 40 ml, Malibu 20 ml, sok ananasowy,

mleko, kawałki ananasa
Rum 40 ml, Malibu 20 ml, pineapple juice, milk,
pineapple chunks

Maksymilian Whisky Sour		 20,Whisky Balantines 40 ml, sok pomarańczowy,
pomarańcza, cytryna, limonka
Whisky Balantines 40 ml, orange juice, orange,
lemon, lime

Long Island		 25,Wódka 20 ml, rum 20 ml, Triple Sec 20 ml,
gin 20 ml, Cointreau 15 ml, sok z cytryny 25 ml,
sok pomarańczowy 15 ml
Vodka 20ml, rum 20 ml, Triple Sec 20 ml, gin 20 ml,
Cointreau 15 ml, lemon juice 25 ml, orange juice 15 ml

