
Piwo
PIWO LANE/DRAFT BEER
Żywiec 0,33l              8,00 zł
Żywiec 0,5l               12,00 zł
PIWO BUTELKOWE/BOTTLED BEER
Paulaner pils 0,5l           15,00 zł
Paulaner pszeniczne jasne 0,5l       15,00 zł
Paulaner dunkel 0,5l           15,00 zł
Lech free 0,33l             10,00 zł
Redd's cranberry 0,4l           12,00 zł
Heineken 0,5l             14,00 zł
Miód i wino grzane����

HEATED HONEY AND WINES 18cl
Miód pitny dwójniak           18,00 zł
warm honey
Wino grzane bezalkoholowe        15,00 zł
non-alcoholic mulled wine
Grzane wino               16,00 zł
mulled wine 

WÓDKI I NALEWKI 4cl
VODKA 4cl
J.A. Baczewski             12,00 zł
Russian Standard Original        16,00 zł
Żubrówka Czarna            12,00 zł
Beluga Noble               22,00 zł
WÓDKA GATUNKOWA/FLAVORED VODKA 4cl
Leżakowana Miodula Prezydencka     18,00 zł
Honey vodka
Śliwowica 50%             15,00 zł
slivovitz 50%
Cytrynówka Góralska          12,00 zł
Regional vodka with lemon and honey
Przepalanka Góralska          12,00 zł
Regional vodka with caramel
Bimber góralski             12,00 zł
regional moonshine
Nalewka Malinowa           14,00 zł
Raspberry liqueur
Wiśniówka góralska          11,00 zł
Cherry liqueur 
Nalewka z Pigwowca           14,00 zł
Tincture of quince
Nalewka z Rokitnika           14,00 zł
Tincture of sea buckthorn

Wina
WINO DOMU/ HOUSE WINE
Sloviakia
Chateau Topolcianky      0,75 l 75 zł / 0,15 l 15 zł
białe, czerwone, różowe/white, red, pink
wytrawne/dry
Włochy/Italy
białe, czerwone/white, red   0,75 l 65 zł / 0,15 l 14 zł
wytrawne/dry
Prosecco               0,75 l 65 zł
musujące/sparkling
Węgry/Hungary -  Kvaszinger, Tokaj
Tokaj Furmint 2017          0,75 l 145 zł
białe/white
wytrawne/dry
Tokaj Buvos Late Harvest        0,5 l 145 zł
białe/white
słodkie/sweet
Austria - Mehofer, Wagram – BIO
Gruner Veltliner Klassik 2018      0,75 l 105 zł
białe/white
wytrawne/dry
Merlot-Blauburger          0,75 l 110 zł
czerwone/red
wytrawne/dry
Rumunia/Romania - Crama Girboiu, Vrancea
Livia Plavaie 2018           0,75 l 92 zł
białe/white
wytrawne/dry
Livia Merlot 2017           0,75 l 92 zł
czerwone/red
wytrawne/dry
Polska/Poland - Winnica Słońce i Wiatr,Jura 
Krakowska - cracow
Soley 2018             0,75 l 132 zł
białe/white
półwytrawne/semi-dry
Cabru 2016             0,75 l 132 zł
czerwone/red
wytrawne/dry
Armenia - Getnatoun, Vayots Dzor
Vernashen            0,75 l 128 zł
białe/white
półsłodkie/semi-sweet
Vernashen             0,75 l 128 zł
czerwone/red
półsłodkie/semi-sweet
Gruzja/Georgia - Kindzmarauli Marani, Kakheti
Pirosmani             0,75 l 115 zł
białe/white
półwytrawne/semi-dry
Pirosmani              0,75 l 115 zł
czerwone/red
półwytrawne/semi-dry

Whiskey, Whisky, Bourbony 4cl

WHISKEY/WHISKY/BOURBON 4cl
Glenmorangie Original           27,00 zł
Glenmorangie Lasanta          32,00 zł
Jack Daniels              22,00 zł
Jack Daniels Honey           22,00 zł
J.W. Black               25,00 zł
Jim Beam Bourbon            19,00 zł
Jameson  Reserve           22,00 zł
Woodford Reserve             29,00 zł
Bulleit Bourbon             24,00 zł
Ballantines               19,00 zł

Chivas 12YO              24,00 zł

Drinki
SHORT DRINKS
STRAWBERRY SORBET           18,00 zł
rum, truskawki, likier truskawkowy, cytryna

CAIPIRINHA               18,00 zł
cachaca, limona, brązowy cukier

MARGARITA               20,00 zł
tequila, likier pomarańczowy, cytryna

HOT! SHORT DRINKS
BOMBARDINO              21,00 zł
likier belabomba, bita śmietana

CALIMERO               25,00 zł
likier belabomba, kawa, mleko

KBM                  23,00 zł
likier kawowy, likier Bayleys, mleko, bita śmietana

LONG DRINKS
IBIS STYLE  0,3l              29,00 zł 
rum, malibu, mleczko kokosowe, mango, pomarańcza

APEROL SPRITZ 0,3l           25,00 zł
aperol, prosecco, pomarańcz

MOJITO 0,3l               26,00 zł
rum, limona, cukier brązowy, woda musująca

LONG ISLAND ICED TEA          35,00 zł
wódka, rum, tequila, gin, likier pomarańczowy, cytryna,cola

PINA COLADA              26,00 zł
rum, mleczko kokosowe, ananas

TEQUILA SUNRISE            26,00 zł
tequila, grenadina, świeży sok pomarańczowy, cytryna

BLOODY MARY              23,00 zł
wódka, sok pomidorowy, seler, cytryna, tabasco

Alkohole



Dania
ZUPY/SOUPS
Żurek z białą kiełbasą       14,00 zł
Sour rye soup with white sausage
Rosół drobiowo-wołowy       12,00 zł
Pappardelle z marchewki i pietruszki, pierożki tortellini
Poultry and beef broth  - pappardelle from carrot and parsley root, tortellini dumplings

SAŁATKI/SALADS
Cesar         29,00 zł 
sałata rzymska, jajko, chips z boczku, parmezan, szczypiorek, kurczak grillowany,
anchois, pomidorki koktajlowe, grzanka czosnkowa, sos cesar
salad mix of lettuce, egg, bacon crisp, parmesan, chive, grilled chicken, anchois, cherry
tomatoes, garlic toast, ceasar sauce
Bundz         31,00 zł
mix sałat, pomidorki koktajlowe, panierowany bundz, konfitura 
z czerwonej cebuli , tarty oscypek, filetowany pomarańcz, 
winogrona, papryczka chili, winegret
(highlander goat cheese) mix of lettuce, cherry tomatoes, breaded Bundz, red onion jam,
grated and filleted oscypek, orange, grapes, chili pepper, vinaigrette

PIEROGI/POLISH DUMPLINGS
ruskie na musie z bryndzy      24,00 zł
Ruthenian dumplings (stuffed with potato and cheese) with mousse from 
Bryndza (sheep's cheese)
z dziczyzną, grzybami leśnymi  (mus szpinakowy)   26,00 zł
Dumplings with venison, mushrooms and spinach mousse

BURGERY/BURGERS
Klasyczny z grillowaną wołowiną     34,00 zł 
ser cheddar, ogórek, pomidor, sałata rzymska, cebula, sos burgerowy, frytki z batatów,
surówka coleslaw
cheddar cheese, cucumber, tomato, lettuce, burger sauce, sweet potato fries, coleslaw
Góralski z jagnięciną       36,00 zł
oscypek, konfitura z czerwonej cebuli, ogórek kiszony, sałata rzymska, sos barbeque, 
frytki z batatów, surówka coleslaw
oscypek, red onion jam, pickled cucumber, letture, barbeque sauce, sweet potato fries,
coleslaw
Wegetariański        35,00 zł 
kotlet z buraka, cebula, pomidor, ogórek zielony, sałata rzymska, majonez, frytki z batatów, 
surówka coleslaw
onion, tomato, cucumber, lettuce mayonnaise, sweet potato fries, coleslaw 

KANAPKI/SANDWICHES
Club sandwich        19,00 zł
chleb tostowy, grillowany kurczak, bekon, sałata, pomidor, ogórek kiszony, majonez
kaparowo-koperkowy, ser cheddar, frytki z batatów, surówka coleslaw
toasted bread, grilled chicken, bacon, lettuce, tomato, pickled cucumber, caper and dill
mayonnaise, cheddar cheese, sweet potato fries, salad coleslaw
Chorizo sandwich       19,00 zł
bułka ciabata, chorizo, salsa paprykowa, ser cheddar, guacamole, frytki z batatów, surówka
coleslaw
ciabatta roll, chorizo, pepper salsa, cheddar cheese, guacamole, sweet potato fries, coleslaw
Kanapka śródziemnomorska      19,00 zł
bułka śródziemnomorska, ser mozzarella, pomidor, rukola, pesto bazyliowe, frytki z batatów,
surówka coleslaw
Mediterranean roll, mozzarella cheese, tomato, arugula, basil pesto, balsamic cream,
sweet potato fries, coleslaw

DANIA DLA DZIECI/DISHES FOR KIDS
Pomidorowa z ryżem       10,00 zł
Tomato soup with rice
Rosołek z makaronem       10,00 zł
Chicken soup with noodles
Sphagetti bolognese       16,00 zł
Stripsy z kurczaka z frytkami i marchewką    17,00 zł 
Chicken strips French fries, carrot salad
Paluszki rybne z frytkami i mizerią     17,00 zł
Fishsticks french fries, cucumber salad

DESERY/DESSERTS
Mus czekolada - kakao       19,00 zł
Chocolate-Cocoa mousse
Tiramisu        19,00 zł
Tiramisu
Sernik, kruszonka, lody śmietankowe     19,00 zł
Cheesecake, milky ice cream
Szarlotka na ciepło, lody waniliowe     19,00 zł
Hot apple pie, vanilla ice cream

Gorące napoje
KAWA/COFFEE
Espresso                             9,00 zł
Espresso affogato                       14,00 zł
Double espresso                        16,00 zł
Kawa czarna/Black coffee                 9,00 zł
Kawa biała/Coffee with milk                10,00 zł
Cappuccino                           12,00 zł
Latte macchiato                        14,00 zł
Mocca                               16,00 zł
KAWA MROŻONA/ICED COFFEE
Kawa mrożona śmietankowa               16,00 zł
Iced cream coffee
Kawa mrożona waniliowa                  16,00 zł
Iced vanilla coffee
Kawa mrożona czekoladowa               16,00 zł
Iced chocolate coffee
HERBATA/TEA
Herbata czarna                         10,00 zł
Herbata liściasta owocowa/susz ziołowy    10,00 zł
CZEKOLADA NA GORĄCO/ HOT CHOCOLATE 18cl
Czekolada czarna/biała/mieszana         14,00 zł
Black / white / mixed

ZIMNE NAPOJE
NAPOJE GAZOWANE/FIZZY DRINKS 20cl
Pepsi/Mirinda/7 Up/Tonic Schweppes   8,00 zł
SOKI/JUICES 25cl
pomarańcza/grejpfrut/czarna porzeczka/jabłko/pomdor  8,00 zł
orange/grapefruit/ blackcurrant/apple /tomato 
SOKI ZE ŚWIEŻYCH OWOCÓW / FRESH FRUIT JUICES 25cl
pomarańczowy/ grejpfrutowy/mieszany    15,00 zł
orange / grapefruit / mixed
SMOOTHIES/COCKTAILS
Koktajl truskawkowo - malinowy          14,00 zł
Strawberry-raspberry cocktail
Koktajl czekoladowo - bananowy          14,00 zł
Chocolate-banana Cocktail
LEMONIADY/LEMONADE
Truskawkowo-limonkowa 0,3l              14,00 zł
Strawberry-Lime
Miodowa z pomarańczą i imbirem 0,3l      14,00 zł
Honey with orange and ginger
Cytrynowo - miętowa 0,3l                  14,00 zł
Lemon with mint
WODA MINERALNA/MINERAL WATER
Woda niegazowana/still water 0,33l       5,00 zł
Woda gazowana/sparkling water 0,33l    5,00 zł
Woda niegazowana/still water 0,7l         10,00 zł
Woda gazowana /sparkling water 0,7l      10,00 zł

Lobby Menu


