
Wilczy Bar



Napoje gorące:

Espresso

Espresso Doppio

Espresso macchiato

Americano

Caffe latte

Flat white

Cappucino

12 pln

14 pln

15 pln

12 pln

16 pln

16 pln

16 pln

Kawa

Herbata

Herbata Newby
(Earl Grey | English Breakfast | 

Human Green | Strawberry&Mango | 

Peppermint)

14 pln



Napoje zimne:

Coca-Cola | 250 ml

Coca-Cola Zero | 250 ml

Fanta | 250ml

Sprite | 250 ml

Kinley | 250 ml

Woda Niegazowana | 300 ml | 700 ml

Woda Gazowana | 300 ml | 700 ml

Redbull | 200 ml

10 pln

10 pln

10 pln

10 pln

10 pln

8 pln | 15 pln

8 pln | 15 pln

15 pln

10 plnSoki Cappy | 250 ml
(jabłko, pomarańcza, czarna porzeczka, grejpfrut, pomidor)

Soki owocowe świeżo wyciskane | 200 ml
(pomarańcza, grejpfrut, mix)

18 pln



Hugo Spritz

Hugo Spritz powstał jako 
alternatywa dla Aperol Spritz. 

Ten słodko-kwaśny aperitif 
zyskuje coraz bardziej na swojej 

popularności. Połączenie ze sobą 
prosecco, syropu z kwiatu bzu, 

limonki oraz mięty sprawia, 
że drink jest niezwykle lekki 

oraz orzeźwiający.

26 pln

słodki, cytrusowy, orzeźwiający



Aperol Spritz

Aperol Spritz to najsłynniejszy 
ze wszystkich aperitifów, w skład 

którego wchodzi aperol, 
czyli lekko gorzkawy, włoski likier, 
prosecco oraz woda gazowana. 
Podawany jest w towarzystwie 
pomarańczy oraz rozmarynu, 
który dodaje lekko ziołowego 

aromatu.

28 pln

słodko-gorzki, cytrusowy, orzeźwiający



Whisky Sour

Lekka nuta kwasowości, 
przełamana słodyczą syropu 

cukrowego podbija nuty smakowe 
whisky. Drink, który intryguje 
aksamitną strukturą, za które 

odpowiedzialne jest kurze białko.
Na sam koniec koktajl skropiony 
zostaje angosturą, a jako garnish 

funkcjonuje plaster świeżej limonki.
 

26 pln

słodki, cytrusowy, lekko ziołowy, aksamitny



Wilczy Gin

Wilczy Gin, to jeden z naszych 
autorskich koktajli, w skład 
którego wchodzi gin, sok 

żurawinowy, grenadyna oraz sok
z cytryny. Dla dodania 

wyjątkowych nut smakowych 
wykończony jest tonikiem, 

który w całej słodko-kwaśnej 
kompozycji, dodaje lekkiego 

zamieszania. 

30 pln

słodko-kwaśny, owocowy, orzeźwiający



Negroni
Jeden z najbardziej 

rozpoznawalnych drinków
na świecie - Negroni. Koktajl

dla miłośników trunków o mocnym 
aromacie oraz gorzkawym smaku, 

w skład którego wchodzi gin, 
campari oraz słodki wermut.

Jako garnish funkcjonuje skórka
z pomarańczy, którą również 

aromatyzuje się szkło.
Tradycyjnie dla kobiet Negroni 

podaje się w koktajlówce.

28 pln

wytrawny, gorzki, lekko cytrusowy



Negroni

Dla mężczyzn Negroni podajemy 
w szklance typu old fashioned 

wraz z lodem i garnishem
ze skórki pomarańczy. Skórka

dodaje całości dodatkowej 
goryczy oraz aromatu.

28 pln

wytrawny, gorzki, lekko cytrusowy



Lychee

Koktajl Lychee to słodsza, 
owocowa propozycja, która 

bazuje na wódce. Przełamanie 
dla syropu lychee stanowi 

kwaskowość soku z cytryny 
oraz lekka goryczka soku 

grejpfrutowego. Jako garnish 
funkcjonują świeże cytrusy 

oraz mięta.
 

28 pln

słodki, owocowy, lekki, orzeźwiający



Margarita

Margarita to klasyczny, 
meksykański koktajl, a tym 
samym najpopularniejszy

na bazie tequili. Zdecydowany
i charakterystyczny smak z silną,
cytrusową nutą, dopełnia crusta 

z soli na kieliszku.
 

26 pln

cytrusowy, mocny, kwaśny



Long Island
Iced Tea

Uznawany za jeden
z najmocniejszych koktajli, 

a to za sprawą użytych alkoholi. 
W skład Long Island Iced Tea 

wchodzi gin, tequila, rum, likier
z pomarańczy oraz wódka. 

Całość dopełniona jest sokiem
z limonki oraz colą.

 

38 pln

cytrusowy, mocny, lekko słodki



Mojito

Mojito to koktajl pochodzenia 
kubańskiego, który bazuje 

na białym rumie. Zdecydowanie 
najbardziej letni drink ze względu 

na orzeźwiające połączenie 
limonki oraz mięty. Kwaskowość 
przełamana jest słodyczą cukru 

trzcinowego, z którym madleruje 
się limonkę.

 

28 pln

cytrusowy, słodki, orzeźwiający



Cuba Libre

Proste połączenia często 
są najlepsze i ta zasada sprawdza 

się w przypadku Cuba Libre. 
Słodko-kwaśny drink z limonką, 

białym rumem oraz colą, 
to klasyk, którego choć raz
w życiu trzeba spróbować.

 

26 pln

słodki, orzeźwiający, cytrusowy



Raspberry Firework 

Jeden z naszych, autorskich 
drinków. Ta słodsza propozycja
z pewnością trafi w gusta wielu 

Pań. Połączenie wódki malinowej, 
soku malinowego oraz cytryny 
dla nadania balansu, sprawia,
że kompozycja jest idealnie

wyważona oraz bardzo kobieca.

26 pln

słodki, orzeźwiający, mocny



Passion Fruit Sour

Egzotyczny drink na bazie wódki 
i syropu z marakui, który lekko 
przełamany jest kwasowością 

cytryny. Jego aksamitna struktura 
sprawia, że nie zachwyca tylko 

smakiem, ale również jedwabistą 
teksturą.

 

26 pln

słodki, orzeźwiający, cytrusowy, egzotyczny



Koktajle Bezalkoholowe



Virgin Mojito

Słodkie, lekko kwaskowe
i bardzo orzeźwiające. Za słodycz 
Virgin Mojito odpowiada cukier 

trzcinowy oraz 7'up, którym 
dopełnianym jest koktajl. 

Podawany jest z kruszonym 
lodem oraz garnishem 

ze świeżych cytrusów i owoców.

22 pln

słodki, orzeźwiający, cytrusowy



Rainbow

Słodki, owocowy koktajl, którego 
każda warstwa wnosi zupełnie 
inny smak. Od lekkiej goryczki

za sprawą syropu Blue Curaçao, 
po cytrusowe nuty pomarańczy, 
aż po słodycz soku żurawianego. 
Jako garnish funkcjonują świeże 

cytrusy oraz mięta.
 

24 pln

słodki, orzeźwiający, cytrusowy, owocowy



Miody pitne:

Półtorak

Dwójniak

Trójniak

125 ml | 17 pln

125 ml | 12 pln

125 ml | 10 pln

Nalewki:

Malinowa

Wiśniowa

4 cl | 14 pln

4 cl | 14 pln



Miody pitne:

Miód pitny to napój alkoholowy powstały na bazie miodu pszczelego. 

Otrzymywany jest poprzez proces fermentacji alkoholowej wodnego 

roztworu miodu, zwanego brzeczką.

 

 

Co charakteryzuje poszczególne rodzaje?

Półtorak - bardzo słodki oraz najmocniejszy ze wszystkich rodzajów. 

Półtoraki to miody najbardziej szlachetne, ze względu na to,

że dojrzewają one najdłużej.

Dwójniak - nie tak słodki, jak półtorak. Przypadnie do gustu osobom 

ceniącym sobie umiarkowaną słodycz. 

Trójniak - miód o niebywałym, wyrafinowanym smaku. 

Z całego zestawienia uznaje się go za miód półsłodki.



Alkohole

Piwo butelkowe:

Piwo regionalne Sowie

(Lager | Pils | Pszeniczne | 

Ciemne | Miodowe | Marcowe )

Piwo czeskie SvIjana

Svijansky Maz - jasny lager

Svijany Knezna - ciemne mocne

Svijany Weizenbier - pszeniczne

Svijany Lager 450 - premium lager

Svijany Vozka - bezalkoholowe

Żywiec 

16 pln

 

Blended Whisky:

Ballantine's

Johnnie Walker Black Label

Johnnie Walker Red Label

Chivas 12

Jack Daniels Single Barrel

4 cl | 18 pln

4 cl | 22 pln

4 cl | 20 pln

4 cl | 24 pln

4 cl | 32 pln

Single Malt:

Glenfiddich 12 YO

Macallan 15

Monkey Shoulder

4 cl | 28 pln

4 cl | 48 pln

4 cl | 29 pln

Whisky:

Jack Daniel's

Jameson

Ardbeg 10 YO

4 cl | 22 pln

4 cl | 20 pln

4 cl | 35 pln

15 pln

 

 

 

 

 

12 pln

 

15 pln

Piwo beczkowe::

Svijana | 300 ml 

Svijana | 500 ml

12 pln

14 pln

 



Alkohole

Likier:
Jägermeister

Campari

Limoncello

Baileys

Aperol

Malibu

Kahlua

Cointreau

Becherovka

Bombardino

4 cl | 14 pln

4 cl | 14 pln

4 cl | 13 pln

4 cl | 14 pln

4 cl | 14 pln

4 cl | 14 pln

4 cl | 16 pln

4 cl | 15 pln

4 cl | 14 pln

4 cl | 19 pln

Tequila:
Olmeca Blanco

Olmeca Gold

4 cl | 16 pln

4 cl | 17 pln

Wódka:
Wyborowa

Ostoya

Belvedere

Żubrówka Bison Grass

J.A. Baczewski

4 cl | 14 pln

4 cl | 14 pln

4 cl | 29 pln

4 cl | 14 pln

4 cl | 16 pln

Gin:
Seagram’s

Bombay Sapphire

4 cl | 18 pln

4 cl | 26 pln

Rum:
Bacardi Carta Blanca

Havana Club Anejo

Kraken Black Spiced Rum

4 cl | 14 pln

4 cl | 20 pln

4 cl | 25 pln

Wermut:
Martini Bianco

Martini Rosso

Martini Rossato

10 cl | 17 pln

10 cl | 17 pln

10 cl | 17 pln

Brandy | Cognac
Metaxa 5*

Hennessy V.S.O.P.

4 cl | 14 pln

4 cl | 26 pln




