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PRZYSTAWKI ZIMNE  

APETIZERS 
 

Carpaccio z polędwicy wołowej, kapary, suszone pomidory, rukola, parmezan  
Carpaccio of deer sirloin, capers, rowan fruit, rocket, parmesan 
Rekomendowane piwo Silver Eagle, Altamira / Recommended beer Silver Eagle, Altamira 

45  zł 
 

Tatar siekany z polędwicy wołowej, czerwona cebula, ogórek, grzyby, żółtko, masło, 
czosnek, pietruszka / Beef tenderloin tartare, mushrooms, yolk, garlic butter, basil   
Rekomendowane piwo Silver Eagle / Recommended beer Silver Eagle 

48 zł 
 

Śledź bałtycki w jabłku, bazylia / Baltic herring in an apple, basil   
Rekomendowane piwo Piaski Nevady / Recommended beer Piaski Nevady 

28 zł 
 

 
PRZYSTAWKI GORĄCE  

APETIZERS 
 

Boczniaki z patelni z czosnkiem niedźwiedzim, masło, świeża pietruszka  
Pan-fried oyster, mushrooms with wild garlic, butter, parsley 
Rekomendowane piwo Altamira / Recommended beer Altamira  

35 zł 

 

Foie gras /gęsia wątróbka/ smażona na maśle, bułka maślana, mus truskawkowy, puder z 
piernika, tymianek / Foie gras on            a           challah, strawberry mousse, ginger bread    powder, thyme 
Rekomendowane   piwo Piaski Nevady /   Recommended   beer Piaski Nevady 

49 zł 

 

Placki ziemniaczane, grillowane borowiki, kwaśna śmietana  
Potato pancakes, grilled porcini, sour cream 
Rekomendowane piwo Silver Eagle / Recommended beer Silver Eagle  

38 zł  

 

 
SAŁATKI 

SALADS 
 

Sałatka z ekologicznym kozim serem z lokalnego gospodarstwa ze Słotwin, marynowana 
śliwka, gruszka, ziarna, oliwa/ Salad, ecological goat cheese, pickled plum, pear, seeds, olive    

 Rekomendowane piwo Silver Eagle, Stout /Recommended beer Silver Eagle, Stout 

45 zł 

 

Sałatka vege na ciepło z parmezanem, grillowane bataty, cukinia, papryka, czerwona, 
cebula oliwa / Grilled vegetable salad, parmesan grilled sweet potatoes, courgette, pepper, onion  

 Rekomendowane piwo Silver Eagle/Recommended beer Silver Eagle 

44 zł 

 

Sałatka „Trzy Korony" z karmelizowaną polędwicą wołową, pomidor, ogórek, cebula, 
ziarna, granat, chipsy, burak, sos koperkowy / Salad „Trzy Korony” , beeftenderloin, tomato, 
cucumber, onion, pomegranate, beetroot, dressing 

 Rekomendowane piwo Silver Eagle, Stout /Recommended beer Silver Eagle, Stout 
 

49 zł 
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ZUPY 

SOUPS 
 

Bursztynowy rosół z kury, świeża natka pietruszki do wyboru: / Chicken broth, parsley with:     

z makaronem /with pasta 17 zł   

z kołdunami / with kalduny (small polish stuffed dumplings) 19 zł 
 

 

Zupa rybna z kurkami, świeża pietruszka  
Fish soup with chantrelles, fresh parsley 

28 zł 
 

Zupa z polskich borowików, warzywa korzeniowe, świeża natka pietruszki  
Porcini mushroom soup, root vegetables, parsley  

24 zł 
 

Żurek lubelski na zakwasie chlebowym, jajko, wędzonka  
Polish sourdough soup, egg, smoked bacon  

20 zł  

RYBY 

FISHES 

 

Sandacz sous vide z palonym masłem, puree z pora, lekka sałatka z rukoli, tymianek  
Zender sous vide with butter, courgette mousse, green asparagus, thyme 
Rekomendowane piwo Piaski Nevady /Recommended beer Piaski Nevady 

70  zł 

 

Lin w borowikach na ziemniaczanym rosti, koktajl sałat, sos koperkowy  
Tench with porcini mushrooms on potato rosti, lettuce mix  
Rekomendowane piwo Altamira Stout   /Recommended beer Altamira Stout    

65  zł    

Pstrąg z lokalnego gospodarstwa Pustelnia z Opola Lubelskiego, masło czosnkowe, 
sezonowe warzywa / Trout from local fishery, garlic butter, sesonal vegetables  
Rekomendowane piwo Piaski Nevady /Recommended beer Piaski Nevady 

55  zł 
 

            

OWOCE MORZA 

SEAFOOD 
 

Krewetki na maśle czosnkowym, wianek warzyw, świeży tymianek 
Garlic butter shrimps on vegetables' garland, fresh thyme 
Rekomendowane piwo Piaski Nevady, /Recommended beer Piaski Nevady 

49 zł  

Ślimaki zapiekane z masłem i pietruszką, czosnek, grzanka, oliwa, masło 

Snails with butter and parsley garlic, toast, olive, butter 

Rekomendowane piwo Piaski Nevady /Recommended beer Piaski Nevady 

42 zł  

Kalmary krążki grillowane z chilli i czosnkiem,  szparagi, masło, pesto z lubczyku, 
 / Squid rings grilled with chili and garlic, kohlrabi, delicate lovage pesto 
Rekomendowane piwo Piaski Nevady /Recommended beer Piaski Nevady 
 

47 zł  
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MIĘSA 

MEAT 

Pierś z kaczki z sosem rozmarynowym, puree z batata, sałata z buraka, jabłko, pietruszka / 
Duck breast, rosemary sauce, gnocchi, sweet potato, beetroot, apple, parsley  
Rekomendowane piwo Piaski Nevady, Stout / Recommended beer Piaski Nevady, Stout 
 

65 zł  

Golonka z wieprzowiny rasy puławskiej duszona w naszym jasnym piwie Trzy Korony, 
ziemniaki, tarty chrzan, rozmaryn / Pork knuckle, Trzy Korony beer, potatoes, horseradish 
Rekomendowane piwo Silver Eagle, Altamira /Recommended beer Silver Eagle, Altamira  

49 zł 
 

Zrazy z jelenia z borowikami i słoniną pod leśnym mchem, puree, ziemniak, chipsy, 
marchewka, karmelizowana pietruszka, sos madera, rozmaryn / Venision roulade, porcini, 
forest moss, puree, potatao, crisps, carrot, carmelised parsley, madeira sauce, fresh rosemary 
Rekomendowane piwo Silver Eagle, Stout / Recommended beer Silver Eagle Stout 
 

67 zł 
 

Polędwiczka z wieprzowiny rasy puławskiej, sos do wyboru: winne śliwki lub grzyby leśne, 
ziemniak, koktajl sałat / Pork tenderloin, choice sauce: wine plum, mushrooms, potato, salad   
Rekomendowane piwo Silver Eagle, Stout / Recommended beer Silver Eagle Stout 
 

49 zł 
 

Policzki wołowe karmelizowane w ciemnym słodzie piwnym Trzy Korony, puree, 
ziemniak, cebula, marchewka, tymianek / Beef cheek carmelised in malt, potato, onion, carrot 
Rekomendowane piwo Altamira, Staut /Recommended beer Altamira, Staut 
 

59 zł  

Wolno pieczone żeberko cielęce, fasolka szparagowa, gnocchi, sos gorgonzola, zielony 
pieprz świeży tymianek /Slow cooked veal rib, green bean, gnocchi, gorgonzola sauce, pepper 
Rekomendowane piwo Silver Eagle, Altamira / Recommended beer Silver Eagle , Altamira  
 

55 zł  

Stek z lubelskiej jagnięciny z kostką i masłem rozmarynowym, sałatka z rukoli i bobu, 
sos estragonowy, chrupiące ziemniaczane talarki, świeży rozmaryn / Regional Lublin lamb 
steak with a rosmary butter, arugula and broad bean salad, tarragon sauce , chrispy potato 
slices, fresh rosemary 
Rekomendowane piwo Piaski Nevady /Recommended beer Piaski Nevady 

 

79 zł 
 

 
STEAK CORNER Z POLSKIEJ WOŁOWINY  

POLISH BEEF 

Peper steak /Polska/ 250g stek z pierwszorzędnej polskiej polędwicy wołowej, której 
sekretem jest miękkość i delikatność / serwowany z sosem z trawy żubrowej i zielonego 
pieprzu 
Peper steak /Poland/ 250g steak made of first-class Polish beef tenderloin, the secret of which 
is softness and delicacy / served with a bison grass and green pepper sauce 

Rekomendowane piwo Silver Eagle, Altamira /Recommended beer Silver Eagle, Altamira  
 

115 zł  

Rib eye steak / Polska/ 300g różowy stek z antrykotu wołowego, specjalnie cięty 
p o m ię d z y  9 i 11 żebrem, nieco twardszy od steka z polędwicy, ale tłuszcz zawarty w tym 
steku podczas smażenia częściowo się rozpuszcza, czyniąc go wyjątkowo smakowitym i 
soczystym / serwowany kruszoną kamienną solą / Rib eye steak /Poland/ 300g pink entrecote 
steak, specially cut between 9th and 11th ribs, slightly harder than sirloin steak, but the fat in 
this steak partially dissolves during frying, making it exceptionally tasty and juicy / served with 
crushed stone sole 
Rekomendowane piwo Silver Eagle, Altamira /Recommended beer Silver Eagle, Altamira 

98 zł 
 

 
Dodatki do wyboru | Side dishes 
zielone szparagi / green asparagus  
jarmuż smażony z migdałami / kale fried with 
almonds 
sałatka z rukoli i pomidorków / rocket and 
tomatoes salad  

opiekane ziemniaki / baked potato 
puree ziemniaczane / potato puree 
frytki klasyczne / french fries 
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POLSKIE PIEROGI FUSION 

POLISH DUMPLINGS 
 
 

Pierogi a’la ruskie z ziemniakami i ricottą, czosnek, tymianek 
Dumplings with potatoes and ricotta, garlic, fresh thyme 
Rekomendowane piwo Silver Eagle /Recommended beer Silver Eagle  

35 zł 
 

Chrupiące pierogi z patelni z wieprzowiną rasy puławskiej, grzyby, natka  

Crispy panfried dumplings, with veal and mushrooms, parsley 

Rekomendowane piwo Silver Eagle/Recommended beer Silver Eagle 
 

37 zł 
 

Pierogi ze szpinakiem i gorgonzolą, sos, śmietana, rozmaryn, pietruszka 
Dumplings with spinach and gorgonzola, creamy rosemary sauce, parsley 
Rekomendowane piwo Silver Eagle /Recommended beer Silver Eagle 

37 zł 
 

 

 
DESERY 

DESSERTS 

 
Ciastko czekoladowe Trzy Korony serwowane na ciepło, lody bazyliowe / Trzy Korony 
chocolate cake, served warm, basil ice cream 
 

22 zł 
 

Kula z gorzkiej czekolady, biszkopt, brandy, konfitura śliwkowa, lody waniliowe, gorący 
karmel, świeża mięta / Dark chocolate sphere, sponge cake, bandy, plum preserve, ice cream  

25 zł  

Szarlotka na musie z czarnej porzeczki, gałka lodów waniliowych, mięta / Apple pie with 
blackcurrant mousse, vanilla ice cream, mint 

20 zł 
 

Lody waniliowe z gorącymi malinami, bita śmietana, mięta, czekolada / Vanilla ice cream 
with hot raspberry sauce  

20 zł  
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KAWY | COFFEE  
 

  100% Italian espresso 

Espresso   100% kawa 8 zł 

Espresso dopio  100% kawa x 2 12 zł 

Americano   100% kawa, woda  8 zł 

Latte  100% kawa, mleko, mleczna pianka            12 zł 

Con panna 100% kawa, bita śmietana  12 zł 

Cappuccino  100% kawa, mleko, mleczna pianka, kakao 12  zł 

  

  

NATURALNE HERBATY PURE LEAF 

w ekologicznym jedwabnym opakowaniu 

 

NATURAL PURE LEAF TEA 

in an eco friendly silk tea bag  

English Breakfast - dobrze wyważona mieszanka  Assam i Ceylon.  

/ Liście / czarne Kolor: głęboki bursztyn Smak:  mocny, zbalansowany  

 8 zł 

Earl Grey - czarna herbata Ceylon pochodząca ze Sri Lanki z bergamotką  

Liście: czarne z kontrastującymi płatkami w kolorach żółtym i niebieskim 

Kolor: od złotego brązu do bursztynu Smak: mocny, rześki, z nutami cytrusów 

8 zł 

Black Vanilla - kenijska czarna herbata i ziarna laski wanilii z Madagaskaru, Liście: 
mieszanka liści czarnych, płatków nagietka i ziaren wanilii 

Kolor: Od złotego brązu do bursztynu Smak: mocny zbalansowany nutką wanilii 

8 zł 

Black Berries - kenijska herbata z suszonymi truskawkami, malinami, czerwoną 
porzeczką i jeżyną. Liście: czarne z owocami Kolor: jasny, kolor zachodu słońca 
Smak: delikatny zbalansowany nutą owoców leśnych  z cytrusową nutą hibiskusa 

8 zł 

Gunpowder Green - indonezyjska zielona herbata. Liście: zielone zwinięte  
w maleńkie pączki rozwijające się w procesie parzenia Kolor: przejrzysty z nutami 
zieleni  Smak: świeży, dymny z orzeźwiającym zakończeniem 

8  zł 

Green Jasmine - chińska zielona herbata z dodatkiem płatków jaśminu. 

Liście: zielone z płatkami kwiatów jaśminu Kolor: przezroczysty z nutą zieleni 

Smak: zielona herbata o słodkim aromacie i lekkim kwiatowym zakończeniu 

8 zł 

Peppermint - starannie wysuszone liście mięty pieprzowej.  

Liście:  zielone Kolor: jasnozielony Smak: delikatnie odświeżający smak mięty 

8 zł 
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ROZGRZEWACZE | WARMERS 

Herbata z pomarańczą / goździki / imbir / syrop z malin/ cynamon  
Tea with orange/ cloves/ ginger/ raspberry syrup/ cinnamon 

14  zł 

 
Herbata z maliną / gruszka / jabłko/ świeży tymianek  
Tea with raspberry/ pear/ apple/ fresh thyme 

14  zł 

 
Herbata z rumem lub wiśniówką (40ml) 
Tea with rum or cherry liqueur (40ml) 

 16 zł 

 
Piwo grzane / syrop z malin / goździki/ pomarańcza 
Mulled beer/ raspberry syrup/ cloves/  orange 

16 zł 

 
Wino grzane / goździki / pomarańcza 
Mulled wine/ cloves/ orange 

18  zł 

 

NAPOJE GAZOWANE | SOFT DRINKS 
 

Coca cola /Coca cola zero 0,25 l    

 
9 zł 

Fanta / Sprite / Kinley  0,25 l     

 
9 zł 
 
 

Fuzetea / brzoskwiniowa / cytrynowa/ peach / lemon 0,25 l                                                        

 
9 zł 

  

WODY MINERALNE | MINERAL WATER 

 

Kropla Beskidu 0,33 l  

 

6 zł 

  

SOKI | JUICE 
pomarańczowy / grejpfrutowy / jabłkowy / porzeczka  0,25 l  

orange/ grapefruit/ apple/ blackcurrant /  

8 zł 
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LEMONIADY | LEMONADE 

 

Lemoniada  z rokitnikiem  / cytryna / lód 
Lemonade with sea buckthorn / lemon/ ice 

 

 20 zł 

Lemoniada  z rabarbarem i imbirem / cytryna / lód 
Lemonade with rhubarb and ginger / lemon/ ice 

 

20 zł 

Lemoniada z ananasem i miętą / cytryna/ lód 
Lemonade with pineapple and mint / lemon/ ice 

20 zł 

 

  

FRAPUCCINO 

 

Waniliowe  espresso /mleko/ lody waniliowe/bita śmietana 
Vanilla espresso/ milk/ vanilla ice-cream/ whipped cream 

 

22  zł 

Kokosowe espresso / mleko/ biała czekolada / bita śmietana 
Coconut espresso/ milk/ white chocolate/ whipped cream 

 

22  zł 

Karmelowe  espresso /mleko/ lody karmelowe/ bita śmietana 
Caramel espresso / milk/ caramel ice- cream/ whipped cream 

22  zł 
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Browar TRZY KORONY JSJ to wyjatkowe miejsce, w którym powstaje piwo 
zachwycajace wspaniałym smakiem i bogatym aromatem, warzone  
w oparciu o XIX wieczne Bawarskie Prawo Czystości. Zgodnie z nim  
do wytwarzania naszego piwa używamy  jedynie: źródlanej wody, 
regionalnego lubelskiego chmielu, wysokogatunkowych słodów  

i specjalnie wyselekcjonowanych drożdży. 
Wkładam całą wiedzę i pasję w każdą warzoną warkę, nie stosując 

sztucznych polepszaczy smaku wytwarzam prawdziwe naturalne piwo, 
czego efektem jest niepowtarzalny smak, kolor i aromat naszych piw. 

 
Piwowar 

Arkadiusz Tyburski 
 

TRZY KORONY JSJ Brewery  is a special place where flavourful and  fragrant beer is 
made. It is brewed in compliance with XIX century Bavarian Beer Purity Law. 
Therefore, in the production process we use only spring water, regional hop,  

high-grade malt and carefully selected yeast. 
I put all of my knowledge and passion in every batch. I make truly natural beer 

without  any artificial flavour enhancers. Hence, our beer has got  
unique taste, colour and aroma. 

 
Arkadiusz Tyburski 

Brewmaster 

 

            

 

 

 

BROWAR 
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PIWA NIEPASTERYZOWANE  

/produkowane w naszym browarze/ 
UNPASTEURISED BEER 

/manufactured in our brewery/ 

 
 

TRZY KORONY Silver Eagle  
Zawartość alkoholu : 4, 7 %. 
Pokal 0,3 l                               7 zł 
Kufel 0,5l                                 9 zł 
Kufel 1l                                   17 zł 
Butelka 0,5 l                           9 zł       
 

 Dolna fermentacja, 12 stopni C. Ekstrakt 11.61 blg.  
Klasyczne jasne piwo w stylu "Pils" o intensywnej 
goryczce chmielowej. Trawiasto ziołowe aromaty  
z neutralnym smakiem. Można go łączyć z wieloma 
potrawami świetnie pasuje zarówno do  dań 
cięższych i treściwych, ale także doskonale  stonuje 
charakter tłustych ryb i grillowanych mięs.  

TRZY KORONY    Altamira 
Zawartość alkoholu : 4,7 %                                 

Pokal 0,3 l                               8 zł 
Kufel 0,5l                               10 zł 
Kufel 1l                                    17 zł 
Butelka 0,5 l                          10 zł       
 

Dolna fermentacja, 12 stopni C. Ekstrakt 12 blg, 
Lekko wyczuwalna goryczka. Piwo o barwie 
bursztynowej z udziałem słodu wędzonego, co 
nadaje mu charakterystyczny smak i zapach. Piwo to 
znakomicie komponuje się zarówno z przekąskami 
jak i ciężkimi daniami mięsnymi. 

TRZY KORONY  Piaski Nevady  
Zawartość alkoholu : 6,2%                                 

Pokal 0,3 l                               8 zł 
Kufel 0,5l                               10 zł       
Kufel 1l                                    17 zł 
Butelka 0,5 l                          10 zł       

 Górna fermentacja, 18 stopni C. Ekstrakt 15.5 blg 
Piwo w stylu AIPA, dodatkowo chmielone na zimno 
odmianami chmieli Amerykańskich. Duża goryczka 
przeplatana znaczną ilości smaków cytrusowych  
i aromatów. Doskonałe do ryb, owoców morza  
i sałatek.  

TRZY KORONY  Światła 
Taorminy 
Zawartość alkoholu : 4,7%                                 

Pokal 0,3 l                               8 zł 
Kufel 0,5l                              10 zł       
Kufel 1l                                  17 zł 
Butelka 0,5 l                        10 zł       

 Piwo górnej fermentacji w stylu Session Rye IPA 
czyli sesyjna IPA żytnia. Ekstrakt 12.0 blg. Lekkie  
i pijalne z nutami cytrusowymi w aromacie i dość 
mocną goryczką. Mieszanina chmieli z Nowej 
Zelandii i rodzimych sprawia, że trunek jest lekki  
i orzeźwiający. Doskonały do dań z ryb i serów. Nuty 
cytrusowe przeplatają się z aromatem kwiatów i 
porzeczki. Duży udział słodów żytnich i pszenicznych 
nadaje piwu subtelny charakter. 
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WHISKY SZKOCKA | SCOTCH WHISKY 
 

 SINGLE MALT 
whisky słodowa, powstaje z jednego gatunku zboża, a proces produkcji przebiega w jednej destylarni 

malt whisky, it is made from one type of grain and the production process takes place in one distillery 

 

Singelton 12 /Szkocja - Speyside  / 40% /  40 ml/ 0,7 l     25  zł / 250 zł  
trunek dojrzewa przez 12 lat w beczkach z dębu europejskiego. Aromat: Słodowy, tosty w połączeniu  

z wiórkami kokosowymi i orzechami.  Smak: pomarańcze z imbirem, nuty dębu i toffi 
 

Ardbeg  10 / Szkocja - Islay / 46% /  40 ml/ 0,7 l     25 zł / 250 zł 

10- letnia, uznana za jedną z najlepszych dymnych whisky na świecie.  Starzony w beczkach po burbonie  
i butelkowany bez filtracji na zimno. Aromat: torfowy dym, słodkie owoce, wanilia, morska bryza, trawa 
cytrynowa. Smak: połączenie owoców z torfowym dymem, nuta espresso, cytryna, lukrecja. 
 

Maccallan Amber / Szkocja -Speyside / 40% /  40 ml/ 0,7 45 zł / 450 zł                            

whisky kultowa, zasłynęła z leżakowania wyłącznie w beczkach po sherry. Niektórzy nazywają ją Rolls 
Royce wśród single malt. whisky bez określonego wieku. Aromat: kwiatowy, słodki i cytrusowy z nutami 
wanilii. Smak: świeże  jabłka, limonka, cynamon, rodzynki.                
 

Glenmorangie  Signet / Szkocja - Highlands / 46% / 40 ml/ 0,7 
69 zł / 950 zł 

jedna z najbardziej znanych i cenionych marek na świecie. Signet w dużej części destylowana jest  
z czekoladowego słodu. Leżakuje w nowych dębowych beczkach. Ocenia się ją na 93/100. Aromat: 
rodzynki, czekolada, kakao . Smak: słodki, orzechy, czekolada, cynamon, pomarańcza, jęczmień. 

 

BLENDED 
whisky mieszana, jest mieszanką różnych whisky, zarówno słodowych jak i zbożowych 

a blend of different types of whisky, both malt and grain whisky 

 

Grant’s   / Szkocja - Dufftown / 40%/ 40 ml/ 0,7 l   12  zł / 150 zł 
Otrzymała srebrny medal na International Wine and Spirits Competition w 2007 roku. Aromat: Lekki.  
jęczmień, słodkie owoce. Smak: zbudowany i słodki. Nuty toffi, karmelu, wanilii i odrobina dębiny. 

 Ballantines  / Szkocja - Dumbarton / 40 % / 40 ml/ 0,7 l        12 zł / 150 zł 
 to jedna z najbardziej rozpoznawalnych  szkockich blended whisky w Polsce. Historia marki sięga roku 1827. 
Aromat: wyraźny, słodki. toffi, delikatne drewno. Smak: Bogaty i słodki. Jęczmień i karmel. 

Johnnie Walker black 12 / Szkocja -Kilmarnock / 40%/ 40 ml/ 0,7 l   19 zł / 220 zł                            
najpopularniejsza whisky mieszana. Trunek dojrzewał minimum 12 lat w beczkach po bourbonie. Aromat: 
wytrawny, dym torfowy, rodzynki, pomarańcza Smak: Łagodny, dym, torf, słodkie sherry. 

Chivas Regal  18 / Szkocja - Keith / 40%/ 40 ml/ 0,7 l   30 zł / 370 zł 
Wielokrotnie nagradzana, wyjątkowa i wielowarstwowa whisky mieszana. Do jej skomponowania posłużyły 
najrzadsze destylaty z ponad dwudziestu szkockich gorzelni Aromat: zbalansowany, bogaty, suszone owoce, 
toffi, czekolada, pomarańcza, wanilia Smak: marmolada,  czekolada, dotyk drewna. 

 

 

 

https://fashionvoyager.pl/glenmorangie-najlepsze-whisky-swiata/
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WHISKY JAPOŃSKA |   JAPANESE WHISKY
whisky japońska ma wspaniałą jakość, jest najbliższa whisky szkockiej 

high quality whisky, closest to Scotch 
 

SINGLE MALT 
 

 

Nikka From The Barrel  / Japonia - Hokkaido/ 51,4% / 40 ml / 0,5 l 50 zł /250 zł  
to kompozycja łagodnych single maltów z Miyagikyo z ciężkimi destylatami z Yoichi. Dojrzewa w beczkach po 
bourbonie. Aromat: owoce, kwiaty, dym, torf, rodzynki, winogrona.Smak: pikantny, dąb, wanilia, pomarańcza. 

Yamazaki Distiller's Reserve Single Malt / 43%/ 40 ml/ 0,7 l   82 zł / 1000 zł   
dojrzewa w beczkach po sherry i bordeaux z dębu europejskiego oraz w beczkach Mizunara odmiany dębu 
bardzo rzadkiego i drogiego rosnącego w Japonii. Aromat: truskawki, suszone owoce, kwiaty, drzewo 
sandałowe, koks. Smak: suszone owoce, maliny,  brzoskwinie, dąb. 

 

BLENDED 
 

 

Nikka Blended Whisky / Japonia - / 40% / 40 ml /  0,7 l 39 zł / 400zł 
jest połączeniem słodów torfowych i whisky Coffey Still Grain. Aromat: świeży, jabłko, gruszka, wanilia, kokos, 
czekolada. Smak: migdały, gruszki, owoce cytrusowe, dębina. 
Nikka Taketsuru Pure Malt / Japonia - / 43% / 40 ml /  0,7 l 50 zł / 500 zł                            
uznana za jeden z lepszych blended malt. Zawiera mieszankę słodów w wieku do 10 lat . Aromat: Śliwki, 
rodzynki, jabłko, czarny pieprz. Smak: kawa,  czekolada, tytoń, suszone owoce. Lekko narastające nuty dymu 

 

WHISKEY IRLANDZKA | IRISH WHISKEY 
 w przeciwieństwie do szkockiej, jest destylowana trzy, a nie dwa razy, co czyni ją  

delikatniejszą w smaku, łatwą do picia i łagodniejszą dla podniebienia  
unlike Scotch, it is distilled not just two but  three times, what makes it more  mellow  and milder to the palate 

 

SINGLE MALT 
 

 

Jameson  Caskmates / Irlandia - /  40% / 40 ml / 0,7 l             12 zł / 140 zł   
to whiskey leżakowana w beczkach po bourbonie, sherry a finiszowana w beczkach  po piwie rzemieślniczym./ 
Aromat: owoce, siano, jabłka,orzechy, czekolada, przyprawy. Smak: słodki, chmiel, kakao, dąb, marcepan. 

Bushmills 10YO Single Malt / Irlandia - /  40% / 40 ml / 0,7 l 17 zł /180 zł 
produkowana przez  najstarszą gorzelnię w świecie (od 1608 roku), potrójnie destylowana i dojrzewa  
w beczkach po sherry i bourbonie. Zwycięzca Best Irish Single Malt Whisky w 2007. Aromat: Słodki, 
delikatny,owoce tropikalne, skórka banana, ananas. Smak: Karmel, wanilia, miód, sherry. 

 

BLENDED 
 

Tullamore Dew 12YO / Irlandia- /  40% /40 ml / 0,7l 19 zł / 220 zł 
Bardzo delikatna, zawiera mieszankę whiskey słodowej, pot still i zbożowej. Aromat: delikatny, truskawki  
z bita śmietaną, wanilia, miód. Smak: lekki z nutą  gałki muszkatołowej,  ziela angielskiego, miodu i owoców. 
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WHISKEY AMERYKAŃSKA/ BURBON | 

  AMERICAN WHISKEY / BOURBON
produkowana wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, zarówno z kukurydzy, jak i żyta,  

pszenicy oraz jęczmiennego słodu, dojrzewająca w nowych dębowych beczkach 
produced only in the United States, from corn as well as rye, wheat and barley malt, aged in new oak barrels 

 

 

TENNESSEE WHISKEY 
 

 

Jack Daniels No 7   40 ml/ 0,7 l        15 zł / 150 zł   
produkowana od 1866 roku. Swój  unikalny smak zawdzięcza prawie 10-dniowej filtracji destylatu przez  
3-metrową warstwę klonowego węgla drzewnego, następnie leżakuje w ręcznie robionych dębowych beczkach 
przez okres od 4 - 6 lat. Uzyskała  wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.  Aromat: lekki, z dużą ilością słodyczy, 
orzechy, wanilia, węgiel drzewny. Smak: słodki,  wanilia, syrop klonowy, węgiel drzewny, tytoń, cytrusy. 

Jack Daniels Gentleman Jack  40 ml/ 0,7 l     25 zł / 250 zł 
produkowany od 1988 roku. Delikatniejszy w smaku od Jacka Danielsa no. 7, podwójnej filtracji przez węgiel 
drzewny uzyskiwany z drewna klonowego, najpierw przed leżakowaniem, a następnie po leżakowaniu. 

Aromat: karmel, zwęglony dąb i trochę anyżu. Smak: Nuty dębu, cynamonu i banana. 
 

 

 KENTUCKY BOURBON 
 

Jim Beam Double Oak  / 43%/ 40 ml/ 0,7 l      12 zł / 180 zł 
Uznana za jedną z lepszych amerykańskich whiskey. Leżakuje w świeżo wypalanych dębowych beczkach,  
a następnie przelewana do kolejnej nowo zwęglonej beczki z białego dębu amerykańskiego., co daje większą 
gładkość i intensywność jej smaku Aromat: dąb, wanilia, karmel. Smak: karmel, wanilia , węgiel drzewny. 

Wild Turkey 81   / 40,5% / 40 ml/ 0,7 l                 14 zł / 170 zł 
Alkohol o ponad 150-letniej tradycji. Od lat cieszy się mocną pozycją wśród amerykańskich whiskey. Jeden z 
lepszych i najbardziej utytułowany bourbon z klasy standard.  
Aromat: zbożowy, z nutami kawy i jabłek. Smak: łagodny, wyczuwalne akcenty dębu, jabłek i miodu. 
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WÓDKI | VODKA 
/ kraj pochodzenia | country of origin /  

Baczewski  / Austria / 40 ml/ 0,5 l 10 zł / 95 zł 
Amundsen / Czechy | Czech Republic / 40 ml/ 0,5 l 10 zł / 95 zł 
Finlandia / Szwecja | Sweden / 40 ml/ 0,5 l 10 zł / 95 zł 
Absolut  /Szwecja | Sweden / 40 ml/ 0,5 l 10 zł / 95 zł 
Stumbras / Litwa | Lithuania / 40 ml/ 0,5 l 10 zł / 95 zł 
Wyborowa / Polska| Poland /  40 ml/ 0,5 l 8 zł / 75 zł 
Pan Tadeusz / Polska| Poland / 40 ml/ 0,5 l                                         8 zł / 75 zł 
Żubrówka   / Polska| Poland / 40 ml/ 0,5 l 8 zł / 75 zł 

 

WÓDKI PRESTIGE | PRESTIGE VODKA 

Belvedere /Polska | Poland / 0,7l 270  zł 
Beluga Noble  / Rosja | Russia /  0, 7 l 270  zł 
Beluga Transatlantic  / Rosja | Russia /  0, 7 l 320  zł 
Carskoje Selo Ultra Premium  / Rosja | Russia /  0, 7 l 370  zł 

 

TEGUILA 

Sauza Silver  /Meksyk | Mexico / 40 ml                     

Sauza Gold  /Meksyk | Mexico / 40 ml                     

20 zł 
20 zł 

 

APERITIF  

Martini Bianco  / Włochy| Italy/   100 ml                       16 zł 
Martini Extra Dry  / Włochy | |Italy/   100 ml                       16 zł 
Martini Rosato  / Włochy | Italy/   100 ml                       16 zł 
Martini Rosso  / Włochy | Italy/   100 ml                       16 zł 

 

GIN 

Finsbury /Wlk.Brytania | Great Britain/  40 ml  18 zł 

Lubuski /Polska | Poland / 40 ml 14 zł 

 

RUM 

Bacardi / USA/  40 ml                                      16  zł 

Bacardi Black /USA / 40 ml                           16  zł 

Malibu  /Hiszpania | Spain / 40 ml                                        16 zł 
 

COGNAC & BRANDY 
Stock V.S.O.P /Wlk.Brytania | Great Britain/  40 ml 
Metaxa ***** /Grecja | Greece/  40 ml 
Martell V.S.     /Francja| France/  40 ml                  

14  zł 
25  zł 
30  zł   

Hennessy V.S /Francja | France/  40 ml 30  zł  
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DRINKI ALKOHOLOWE | ALCOHOLIC DRINKS 

 

Mojito                           
40ml rumu  / cukier brązowy / limonka  / mięta / woda / kruszony lód    

28 zł  

John Collins                                 
40 ml ginu / tonic/  cytryna     

28 zł 

Sex on the Beach                   
40 ml wódka/ likier brzoskwiniowy / sok pomarańczowy / grenadine  

28 zł 

Margarita 
40 ml tequili / likier typu triple sec / sok z limonki / sól 

28 zł  

Cosmopolitan 
35 ml wódki / likier pomarańczowy / sok z cytryny / sok porzeczkowy / lód 

28 zł 

Tequila Sunrise                               
40 ml tequila /  sok pomarańczowy /  grenadina  

28 zł 

Cuba libre 
40 ml rumu/ coca cola / limonka 

28 zł 

Strawberry daiquiri 
40 ml rumu / sok z cytryny /  syrop truskawkowy / kruszony lód  

 

28 zł 

SHOTY | SHOTS 

 
Wściekły pies | Mad dog 
40 ml wódka / sos tabasco / sok malinowy 

12 zł 

B52 
Kahlua / Baileys/ Triple Sec 

17 zł 

Black Russian 
40 ml wódka / 20 ml likier kawowy 

15 zł 

 

DRINKI BEZALKOHOLOWE | ALCOHOL-FREE DRINKS 

 
Mojito  Virgin                         
cukier brązowy / limonka  / mięta/ woda/ kruszony lód    

20 zł 

Rainbow Pineapple 
 100 ml soku pomarańczowego i ananasowego /  10 ml grenadiny / lód  

20 zł 

Blue Lagoon                              
likier blue curacao (30 ml) / sprite / lód / cukier / cytryna 
 

  20  zł 

 


