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BAR



DESERY
Ciasteczko czekoladowe
z wiśniami  
zbieranymi w lecie 2016 • podane z lodami
własnej produkcji i espresso  18 zł

Panna Cotta z wanilią 
rabarbar macerowany w syropie cukrowym,
kruszonka z naszych ciasteczek,
pianka z owsianki   16 zł 

Lody i sorbety    
zapytaj obsługę o dzisiejsze smaki  14 zł

SMOOTHIE
truskawka • banan, 
syrop cukrowy • mięta   15 zł

KAWA 
MROŻONA

ristretto • mleko, 
syrop cukrowy • kostki lodu  15 zł

POCZEKAJKA
Pieczywo własnego wypieku z regio-
nalnymi dodatkami zależącymi od se-
zonu, między innymi smalec, konfitura, 
pasta, pasztet, schab marynowany, 
ziołowy majonez, oliwy tłoczone na
zimno, pikle, sery regionalne  
     10 zł
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SHOTY
i BUTELKI

DRINKI
BEZALKOHOLOWE

 

Keep Saber 
Coca-Cola • tonic,
sok z cytryny       12 zł

Surf Coast Sunset  
sok jabłkowy,
sok pomarańczowy,
grenadyna • lód          12 zł

Kawa z tonikiem  
podwójne espresso,
tonic • świeżo wyciśnięty,
sok z pomarańczy     15 zł

Likier Bailey’s    12 zł

Gin      12 zł

Tequila     12 zł

Whisky Aberlour  12YO  24 zł  269 zł 

Whisky Aberlour 16YO   37 zł 469 zł

Whisky Jameson    12 zł 139 zł

Whisky Jameson Crested   15 zł 169 zł

Absolut Blue wódka   10 zł 79 zł

Stumbras wódka    14 zł 139 zł

40 ml



NAPOJE 
ZIMNE

Woda

Kinga Pienińska 0,33 l / 0,7l
niegazowana • gazowana       4 zł / 8 zł

Lemoniada

woda • pomarańcza • cytryna,
syrop cukrowy • mięta    0,7 l / 20 zł

Soki regionalne

Jabłkowy
Wiśniowy
Jabłkowo-pigwowy
Jabłkowo-porzeczkowy
Jabłkowo-wiśniowy
Jabłkowo-aroniowy  6 zł

Napoje gazowane

Coca-Cola • Tonic
Sprite • Fanta   5 zł



Anna i Bolesław Szlączka zajmują się 
uprawą owoców od 1978 roku, a ich 
sad położony jest z dala od dróg oraz 
zakładów przemysłowych. Na jego 
terenie znajduje się nieużytek obro-
śnięty starym drzewostanem i najróż-
niejszymi krzewami. Jest to mieszkanie 
dla wielu gatunków ptaków, które są 
sprzymierzeńcami w walce ze szkodni-
kami. Sadownicy przestrzegają restryk-
cyjnych zasad, dzięki którym owoce są 
nie tylko piękne i smaczne, ale również 
bez pozostałości środków ochrony 
roślin i nawozów. Nie znajdziecie 
w nich sztucznych aromatów, cukru czy 
konserwantów. 

Smacznego!

SOKI 
REGIONALNE

Owoce Lutyni

DRINKI

Cape Coder  
wódka • sok żurawinowy,
lód            15 zł

Tequila Sunrise  
tequila • sok pomarańczowy,
grenadyna • lód          19 zł

Whisky Sour  
białko • whisky Jamson
soku z cytryny
syrop cukrowy
dash angostura       19 zł

Mohito  
rum • pół limonki,
syrop cukrowy,
listki mięty     15 zł

Long Island Iced Tea 
wódka • tequila • gin • biały rum,
likier pomarańczowy • syrop cukrowy,
sok z cytryny • Coca-Cola,
cytryna • lód     19 zł

Gin Sling 
gin • woda • sok z cytryny,
syrop cukrowy • cytryna • lód  15 zł



W I N A
B E Z A L K O H O L O W E

Białe Moscato

Różowe White Zinfandel

Czerwone Merlot
                100 ml / 150 ml 
                   10 zł / 15 zł

W I N O  
S T O Ł O W E

„I Traturi” 

Białe Sauvignon/Malvasia

Różowe Rosato Salento

Czerwone Primitivo Puglia
    
                100 ml / 150 ml 
                   10 zł / 15 zł

P I WA

Rzemieślnicze (0,5 l)  14 zł

Wroclove (0,5 l)   9 zł 

Bezalkoholowe (0,5 l)  7 zł



Wino
bezalkoholowe

Wino to nie tylko napój wpływający pozytywnie 
na ciało i duszę, ale też bogata kultura, styl życia, 
sedno wielu posiłków, okazja do spotkań. Zda-
rzają się jednak sytuacje, które wykluczają moż-
liwość jego spożywania. Dla wszystkich, którzy 
z powodów zdrowotnych lub swoich przekonań 
chcą lub muszą zrezygnować z alkoholu, wina 
bezalkoholowe są rozwiązaniem idealnym. Nad-
mierna konsumpcja nie wywołuje żadnych dole-
gliwości, nie powoduje uszkodzeń układu 
nerwowego czy spadku koncentracji. Kobiety 
mogą je pić będąc w ciąży i karmiąc, możesz je 
pić będąc na diecie lub prowadząc auto. Zawar-
tość alkoholu w takich winach jest niższa niż 
w większości soków owocowych, jogurcie, kefirze 
czy chlebie razowym. Wino bezalkoholowe 
w żaden sposób nie wpływa na codzienne funk-
cjonowanie, oczywiście za wyjątkiem poprawy 
Twojego zdrowia i samopoczucia.

Procedura produkcji wina bezalkoholowego jest 
dokładnie taka sama, jak w przypadku wina 
z procentami. Kiedy wino staje się już pełno-
prawnym produktem alkoholowym, producent 
oddziela pewną część i poddaje dealkoholizacji. 
Proces ten gwarantuje utrzymanie wysokiej 
jakości wina (w szczególności jego smaku 
i aromatu) przy niemal całkowitej redukcji alko-
holu. Alkohol usuwany jest w procesie ekstrakcji 
próżniowej, która odbywa się w temperaturze 
poniżej 30° C, dzięki czemu unika się nadmier-
nego parowania wina.

DRINKI

Tornado 
whisky • gin • syrop miętowy,
sok z limonek • lód    18 zł

Margarita 
tequila • likier pomarańczowy,
sok z limonki • lód,
sól • limonka    16 zł

Three Amigos 
tequila • rum Bacardi,
Tennessee whiskey • lód   18 zł

Mexicana 
tequila • sok ananasowy,
sok cytrynowy • grenadyna,
lód      17 zł

Ogórkowy 
wódka Żołądkowa Gorzka,
Sprite • lód,
świeży ogórek    15 zł

Czerwony 
grejpfrut • gin • lód,
sok z cytryny     15 zł



Obok wody, herbata jest najczęściej 
spożywanym napojem na świecie, ale 
to nie jedyna rzecz, która sprawia, że 
herbata jest tak ważna. Jej pocho-
dzenie, sposób, w jaki jest produkowa-
na, jej szerokie spektrum smaków 
i działanie jakie może mieć, kiedy ją 
pijemy sprawia, że herbata staje się 
szczególnie interesującym, luksuso-
wym napojem. Ronnefeldt to ceniona 
marka wysokiej jakości herbaty. Firma 
została założona w samym centrum 
Europy w Frankfurcie nad Menem 
w 1823 roku przez Johanna Tobiasa 
Ronnefeldt`a. Ronnefeldt jako ekspert 
herbaciany specjalizuje się w selekcji, 
imporcie oraz mieszaniu wyjątko-
wej jakości liści z najważniejszych 
światowych regionów uprawy herbaty. 
Jej kwintesencją jest aromat i bogaty 
smak. 

HERBATA
RONNEFELDT

NAPOJE 
CIEPŁE

Herbata 
Ronnefeldt

Czarna • Czarna Bio,
Earl Grey • Zielona,
Zielona z mango i cytrusami
Miętowa • Cytrusowa,
Biała z gruszką i brzoskwinią,
Napar wieloowocowy,
Napar czerwonokrzew rooibos
z wanilią i pomarańczą
     8 zł

Herbata 
Ronnefeldt

sypana

Truskawka z kiwi,
Zielona z rabarbarem i truskawką,
Vital grapefruit   
     12 zł

Kawa 

Czarna    7 zł
Biała      8 zł
Espresso     6 zł
Espresso doppio    8 zł
Cappuccino     10 zł
Latte      11 zł

Regionalny miód 
lub  własna konfitura       1,5 zł 
  


