
 

*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 

 

 

 

 

 
DO PICIA 

 

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

Furora (1,6 AU) 
Wyborowa / marakuja / wanilia / wino musujące / 
cytryna 
Wyborowa / passion fruit / vanilla / sparkling wine / lemon 
 

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

Ten Czerwony (1,3 AU) 
Wyborowa / hibiskus / woda gazowana / żurawina / 
cytryna 
Wyborowa / hibiskus / sparkling water / cranberry / lemon 
 

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

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

NON-ALCO 20 PLN 
 

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

  

SHORT ALE WARIAT 30 PLN 
 

Old Fashioned (2,3 AU) 
Ballantines 7yo / syrop trzcinowy ze skórką 
pomarańczową / Angostura 
Ballantines 7yo / sugarcane syrup with orange peel/ 
Angostura 
 

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

DROP IT LIKE IT’S (S)HOT 13 PLN 
 

Lemondrop (0,65 AU) 
Wyborowa / cytryna / syrop 
Wyborowa / lemon / syrup 
 

Cocodrop (0,65 AU) 
Luksusowa / kokos / czekolada / śmietanka 
Luksusowa / coconut / chocolate / cream 
 

Grapefruitdrop (0,65 AU) 
Wyborowa / bitters / grejpfrut 
Wyborowa / bitters / grapefruit 
 

FOURDROP (2,6 AU) 48 PLN 

Zestaw 4 shotów / Set of 4 shots 
 

SHOT BOTTLE (11 AU) 210 PLN 

Shot - butelka 700 ml / Shot - bottle 700 ml 



 

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! 

  

 

DO JEDZENIA 

MENU BY MICHAŁ BRYŚ 
 

 

 

 
 

 

 

ZUPY 
 

POWÓD DWUDZIESTY PIERWSZY / TWENTY FIRST REASON  solo share!* 
Bar… szcz wzięty! 22 PLN 18 PLN 
barszcz na zakwasie z pulpetami z sandacza i kwaśną śmietaną   
   

sourdough borscht with zander meatballs and sour cream   
   
POWÓD DWUDZIESTY DRUGI / TWENTY SECOND REASON   
Pora na kalafiora 23 PLN 17 PLN 
kremowa zupa z kalafiora z confitowanym porem na grzance żytniej   
   

creamy cauliflower soup with confit leek on rye toast   
   

PRZYSTAWKI   
   

POWÓD DWUDZIESTY TRZECI / TWENTY THIRD REASON   
Śledź z korzeniami 29 PLN 23 PLN 
matjas w oleju lnianym z prażonymi orzeszkami pinii, pudrem 
jałowcowym i atramentowym herbatnikiem korzennym 

  

   

Matjas herring  in linseed oil with roasted pine nuts, juniper powder and root spice biscuit   



 

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 DWUDZIESTY CZWARTY / TWENTY FOURTH REASON solo share!* 
Gdyby kózka 29 PLN 23 PLN 
bruschetta orkiszowa z kozim serem, konfiturą figową i słodko–kwaśną 
gruszką 

  

   

spelled bruschetta with goat cheese, fig jam and sweet and sour pear   
   
POWÓD DWUDZIESTY PIĄTY / TWENTY FIFTH REASON    
Cała na biało  25 PLN 21 PLN 
zimowa panzanella (rozgrzewająca sałatka chlebowa), duszony w mleku 
kalafior, rzepa, filety anchovies, rodzynki, kapary, czosnek i chili 

  

   

winter panzanella (warming bread salad), cauliflower stewed in milk, turnips, anchovies fillets, 
raisins, capers, garlic and chili 

  

extra chorizo 12 PLN 8 PLN 
   

GŁÓWNE   

   

POWÓD DWUDZIESTY SZÓSTY / TWENTY SIXTH REASON   
Kaczka dziwaczka 55 PLN  
confit z kaczki z winnym sosem na miodzie gryczanym, krem z 
ziemniaków i kapusty czerwonej na niemniej czerwonym winie 

  

   

duck confit with wine sauce on buckwheat honey, potatoes and red cabbage cream on red 
wine 

  

   
POWÓD DWUDZIESTY SIÓDMY / TWENTY SEVENTH REASON   

Za miskę ryżu… 39 PLN 31 PLN 

kremowe risotto na białym winie z duszonym w maśle fenkułem i 
marakują 

  

   

creamy risotto on white wine with fennel stewed in butter and passion fruit   
extra pancetta 14 PLN 9 PLN 



 

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 DWUDZIESTY ÓSMY / TWENTY EIGHTH REASON solo share!* 

Gnocchi i inne wyskoki 30 PLN 23 PLN 

gnocchi, sos ze śmietaną, grzybami, ciecierzycą i a jakże! Wódką 
Wyborowa 

  

   

gnocchi, sauce with cream, mushrooms, chickpeas and Wyborowa Vodka   
extra kindziuk 13 PLN 10 PLN 
   

DESERY   

   
POWÓD DWUDZIESTY DZIEWIĄTY / TWENTY NINTH REASON   

Orzechy i grzechy  23 PLN  

ciasto karmelowo–orzechowe, sos z kawy i białej czekolady z żurawiną i 
likierem kawowym 

  

   

caramel and nut cake, coffee and white chocolate sauce with cranberries and coffee liqueur   

   

POWÓD TRZYDZIESTY / THIRTIETH REASON   

Co ma piernik? 26 PLN  

lody piernikowe, kompot z suszu z prądem, piernikowa kruszonka   
   

gingerbread ice cream, dried fruit compote with a chosen flavored liqueur, gingerbread 
crumble  

  


