
ZESTAW DEGUSTACYJNY / TASTING BOARD

Polska Wódka / Polish Vodka

69 pln

3 rodzaje:
Vestal Pomorze Vintage,

Dwór Sieraków Wódka Pieprzowa,
Soplica Staropolska

+ chleb z wegańskim smalcem,
chips ziemniaczany,

orzech włoski w miodzie

3 types:
Vestal Pomorze Vintage, 
Dwór Sieraków Pepper Vodka, 
Soplica Staropolska 
+ bread with vegan lard,
potato chip,
walnut in honey

KOKTAJLE BEZALKOHOLOWE / NON-ALCOHOLIC COCKTAILS

Dried Fruit Punch Shrub Spritzer
Shrub wiśniowy, soda

Cherry shrub, soda water

24 pln 24 pln

Suszone jabłko, suszona morela,
suszona gruszka, miód, 
śliwka suska sechlońska 

Dried apple, dried apricot, honey, 
dried pear, Suska sechlońska plum 

Ceny zawierają podatek VAT. Prices include VAT.
Jeżeli cierpią Państwo na jakiekolwiek alergie pokarmowe prosimy poinformować obsługę 

przy składaniu zamówienia. If you have any food allergies, please inform the waiting staff while ordering.
Opłata serwisowa w wysokości 10% będzie doliczana do rachunków od 6 gości wzwyż.
A 10% service charge will be added to bills for tables of 6 guests and larger. 



SIGNATURE COCKTAILS

Old Chestnut
Calvados Château Du Breuil Fine,
kasztan jadalny, pieprz czarny,
syrop klonowy, bitter czekoladowy,
roztwór soli, perfumy grzybowe 

38 pln

Cherry Brownie

Rum Plantation 3YO infuzowany wiśnią,
czekolada deserowa, białko kurze, 
likier Herring Cherry, sok z cytryny, 
bitter czekoladowy

Plantation 3YO cherry infused rum, 
dark chocolate, Herring Cherry liqueur, 
egg white, lemon juice, chocolate bitter 

deserowy/kremowy
dessert/creamy

38 pln

Cenimy to, co lokalne i chętnie korzystamy z dobrodziejstw regionu.

Lubimy niestandardowe rozwiązania i zaskakujące połączenia smakowe, dzięki 
którym nasze koktajle na długo zapiszą się w Twojej pamięci. Deserowa 

czekolada, piana z cydru, kompot z suszonych owoców czy… grzybowe perfumy – 
to tylko część produktów, które czynią nasze koktajle unikatowymi.

We value what’s local and we'e fond of using the bounties of the region.

We like unusual solutions and unexpected taste combinations, which make our 
cocktails linger in your memory long after you leave. Bitter chocolate, cider 
foam, stewed dried fruit, or wild mushroom perfumes — these are just some of 

the ingredients that make our cocktails unique.

A sip of home 38 pln

Whisky Bulleit Bourbon, 
kompot z suszonych owoców, 
śliwka Suska sechlońska, miód lipowy, 
sok z cytryny 

Whiskey Bulleit Bourbon, 
dried fruit compote, linden honey, 
Suska sechlońska plum, lemon juice 

korzenny/owocowy
spiced/fruity

Bubbles on the meadow
Dwór Sieraków Jarzębiak, 
syrop czarny bez, Prosecco

Dwór Sieraków Jarzębiak,
elderflower syrup, Prosecco

rześki/zadziorny
refreshing/zesty

38 pln

Winter forest 38 pln

Red Orchard

Gin Sloeberry Blue,
wermut Dolin Rouge, piana z cydru, 
tymianek

Gin Sloeberry Blue, Dolin Rouge vermouth, 
cider foam, thyme

38 pln

owocowy/wytrawany
fruity/dry

Calvados Château Du Breuil Fine,
chestnut, black pepper, maple syrup,
chocolate bitter, saline solution,
mushroom perfume

wyrazisty/ciekawy
expressive/interesting

Gin Polish Forest, 
whisky Ancestors Islay, syrop z sosny, 
białko kurze, sok z cytryny

Gin Polish Forest,
Ancestors Islay whiskey, egg white, 
lemon juice 

ekstrawagancki/dymny
extravagant/smoky


