
Grzane wino z domową nalewką (250ml) 19 
 

Grzane piwo ( 500ml )    17 
 

WINO DOMOWE 
BIAŁE, CZERWONE, MUSUJĄCE 

KIELISZEK 0,125L                9 

KARAFKA 0,25L     19 

KARAFKA 0,5L           29 

KARAFKA 1L            59 
 

DRINKI 
APEROL SPRITZ aperol, prosecco, pomarańcza  21 

PINK LOVE gin,           Rose Tonic, prosecco, limonka,  21 

HUGO  wódka, syrop czarny bez, prosecco  19 

CLOVER CLUB  gin, wermut, syrop malinowy   21 

cytryna, białko 

PORNSTAR MARTINI  wódka waniliowa, marakuja 24 

limonka, passoa, syrop waniliowy, prosecco 

SANGRIA BLANCO rum, białe wino,  brzoskwinia  22 

mango, cytryna, pomarańcza 
 

PIWO KRAFTOWE Z PALATUM 
WAWERSKIE - Lager - 0,5 (0,9l na wynos 19) 15 
Piwo jasne klasyczne, lekko słodowe, z umiarkowaną goryczką. 

Zrobione na kształt najbardziej popularnego w Polsce lagera.  

Z delikatnym aromatem typowym dla polskich chmieli (4,8% alk )  
 

NATALIA - 0,5  (0,9l na wynos 19)  16 

American Rye Wheat Ale - Piwo subtelne i jednocześnie złożone,  

pełne smaczków i niuansów.  

Dedykowane wszystkim spragnionym ( 5,3% alk ) 
 

CAPSLOCK –   0,5 (0,9l na wynos 19)  16  

IPA - Jasne, lekko opalizujące, potężnie chmielone zarówno na smak i 

aromat, jak i goryczkę (~60 IBU). Mocno chmielowe żywiczno-

cytusowe. (6,8% alk) 

 

ILLUSIO –   0,5   !GENIALNE!  (0,5l na wynos 13) 17  

piwo w stylu Belgian Tripel, bez udziwnień, po prostu klasyka.  

18 BLG, 8,2 alk, IBU ~27, garstka kolendry i aframonu madagarskiego, 

drożdże Belgian Ardennes 
 

LITTLE SIREN- 0,5 (0,5l na wynos 12)  16  

Hazy Micro Ipa - Mała Owsiana Syrenka, piwo o intensywnym,  

IPOwym smaku i aromacie chmielowym z niską zawartością  

alkoholu. Piwo smakuje i pachnie super podczas gdy ma tylko 3,9%.   

Można pić, pić i pić 

POZOSTAŁE PIWA 

ŁOMŻA 0,33      7 

PAULANER 0,5     14 

LECH FREE 0,33     7 

ROZGRZEWAJĄCE NAPARY I NAPOJE 
( czas przygotowania około 10 minut ) 

 
Maliny / kardamon / hibiskus / imbir / pomarańcza  11 

Rozmaryn / pomarańcza świeża i konfitura / cytryna 11 

Kurkuma / imbir / cytryna / pieprz cayenne / miód   11 

Korzenne kakao: mleko / kakao / cynamon /    12 

gałka muszkatołowa / syrop klonowy  

Chai Latte: czarna herbata / imbir / kardamon   13 
pieprz / anyż / cynamon / liść laurowy / miód 
  
Napój roślinny sojowy lub migdałowy    +2 

Ekologiczny Miód z Pydysiowa ( dzbanuszek )     2 

 

KAWA / HERBATA 
Herbata Zimowa: czarna herbata / kardamon   13 

cynamon / imbir / pomarańcza / miód / cytryna 

 

HERBATA SIKKIM 300ml      9 

czarna / zielona /  earl grey / owocowa / jaśminowa  

ŚWIEŻA MIĘTA       14 
 

ESPRESSO      9 

CAPPUCCINO  /  LATTE     11 

DOPPIO  ESPRESSO    15 

 

LEMONIADY I SOKI 
CYTRYNOWO-MIĘTOWA 0,4    12 

MANGO-MARAKUJA 0,4    15 

POMARAŃCZOWO-IMBIROWA 0,4   15 

SOKI WYCISKANE 0,3 ( pomarańcza, grefpfrut, mix ) 15 

SOK CAPPY 0,25 ( jabłko, pomarańcza )   8 

 

WODA 

KARAFKA WODY GAZ / N.GAZ 0,5L / 1L          5 / 10 

KROPLA BESKIDU GAZ / N.GAZ 0,7   13 

 

Miód którego używamy jako dodatek do herbat i 

gorących napojów pochodzi z pasieki wędrownej mojego 

Taty. Jest to prawdopodobnie najlepszy miód jaki 

można spróbować. Pszczoły mają najlepszą opiekę 

bzycząc sobie na lubelszczyźnie niedaleko Poleskiego 

Parku Narodowego. Zachęcam do spróbowania. 😊 
 

Borówkowy 0,9l (1.2kg)     60 

Rzepakowy 0,9l (1.2kg)      45 

Wiosenny 0,9l (1.2kg)      45 

 

 



 

KARTA WIN 
Przy zakupie na wynos 3 butelek dowolnego wina lub nalewki - rabat 10% 

Przy zakupie na wynos 6 butelek dowolnego wina lub nalewki - rabat 15% 
 

WINA MUSUJĄCE 
            ( cena na wynos )  cena w lokalu 

Prosecco Sant Anna Brut, Włochy     (39,90 )               12 / 70 

Aromaty akacji, brzoskwiń i kwiatów gruszy. Delikatne bąbelki. W ustach energiczne i żywiołowe 

 

Prosecco Sant Anna Extra Dry Włochy    (39,90 )   70 

Aromaty akacji, brzoskwiń i kwiatów gruszy. Łagodne i przyjemne w smaku. Orzeźwiające i delikatne, z nutą owocową i 

przyjemną soczystością 

 

Spumante Sant Anna Rose, Włochy     (39,90 )   70 

Żywa i intensywna różowa barwa. Aromaty płatków róż i leśnych owoców. Intensywne musowanie powoduje uczucie świeżości a 

żywa kwasowość jest zbalansowana delikatnymi nutami słodyczy 

 

Cava Dignitat Brut, Hiszpania      (44,90 )               13 / 75 

Wino o jasnej, słomkowej barwie z zielonymi refleksami oraz długo utrzymujących się bąbelkach. Bukiet przypomina kwiaty, 

dojrzałe owoce i cytrusy na lekko drożdżowym tle. Starzone przez 10 miesięcy. 

 

Cava Dignitat Semi, Hiszpania     (44,90 )   75 

Dignitat Semi Sec to białe, półwytrawne wino musujące o aromacie kwiatów i świeżych owoców, głównie cytrusowych z 

delikatnymi nutami drożdżowymi. Starzone przez 10 miesięcy. 

 

Cava Dignitat Rose, Hiszpania      (44,90 )   75 

Dignitat Brut Rosat to różowe, wytrawne wino musujące o żywym, różowym kolorze z fiołkowymi refleksami. Przeważają 

aromaty wiśni, truskawki i białych kwiatów. Starzone przez 11 miesięcy 

 

Dignitat Organic Cava Brut Nature, Hiszpania   (44,90 )   75 

Organiczne wino musujące o aromatach dojrzałych jabłek i cytrusów z akcentem kwiatów i lekką nutą tostową. 

 

Codorniu Zero ( bez alkoholu ) Hiszpania    (42,90 )               12 / 75 

Błyszczący jasnożółty kolor. Delikatne bąbelki. Owocowe aromaty jabłek, owoców tropikalnych i delikatnych białych kwiatów. W 

ustach trwałe i świeże, z przyjemnym finiszem 

 

Jane Ventura Cava Reserva Brut  Nature, Hiszpania   (59,90 )   95 

Wino musujące wykonane przy użyciu metody szampańskiej z dojrzewaniem przez 45 miesięcy w butelce. Jasnożółta barwa oraz 

aromaty pieczonego jabłka, moreli z ziołowo-kwiatowym finiszem. 

 

Bouvet Cremant De Loire Brut     (75,90 )   125 

Wspaniale owocowy bukiet, dojrzały melon, akacja, białe kwiaty i nuta cytrusowa. Na podniebieniu Bouvet jest kwiatowe i 

bardzo delikatne, z piękną kwasowością, mnóstwem owoców i dobrym finiszem. 

 

Domaine Wach Cremant D'Alsace Brut    (95,90 )   155 

Białe, delikatnie wytrawne, orzeźwiające wino z aromatami kwiatów i owoców, przede wszystkim jabłek i pomarańczy. W ustach 

giętkie, łagodne, z owocowym posmakiem. 
 

 



 

WINA BIAŁE 
           ( cena na wynos )  cena w lokalu 
 

Elsa Bianch Torontes, Argentyna     (37,90 )               11 / 55 

Wytrawne wino o jasnożółtej barwie i intensywnym aromacie grejpfruta, jabłek, kwiatu pomarańczy oraz przypraw. 

 

Dr. Zen Zen Riesling Zero ( bezalkoholowe ), Niemcy  (29,90 )   59 

Odalkoholizowany riesling z Niemiec. Charakterystyczne nuty rieslinga z nutą zielonego jabłka i cytrusów. Zawartość alkoholu 

0,0%. 

 

Selva Volpina Chardonnay, Włochy     (39,90 )               12 / 59 

Chardonnay z winnic położonych w centralnej części Włoch. Eteryczne i owocowe aromaty. W smaku przyjemnie wytrawne, 

ułożone i krągłe. 

 

Volunte Pinot Grigio, Włochy      (31,90 )               15 / 75 

Aromatyczne z pięknymi kwiatowymi i cytrusowymi nutami. Wino jest o dobrej strukturze i mocnym szkielecie kwasowości, z 

wyważonym wykończeniem 

 

Hochheimer Riesling Kabinett , Niemcy    (46,90 )   95 

Aromaty cytrusów, brzoskwiń, ananasów i jabłek z wyraźnym akcentem mineralnym. W ustach delikatne z orzeźwiającą 

kwasowością dobrze równoważoną cukrem resztkowym. Łagodne, harmonijne 

 

Winnica Jadwiga Johanniter , Polska     (69,90 )   125 

Wino białe wytrawne wyprodukowane z odmiany Johanniter o pełnym smaku z aromatami cytrusów, moreli oraz zielonego 

jabłka i gruszki. 

 

Panamera Chardonnay, USA      (59,90 )   135 

Aromaty dobrze zbudowane z wyraźną nutą pigwy, śliwki oraz prażonych orzechów. Na podniebieniu  delikatna nuta wanilii z 

akcentem przyjemnego dębu. Miękkie w ustach, wręcz kremowe i oleiste.  

 

Hunky Dory Sauvignon Blanc, Nowa Zelandia   (62,90 )            23 / 129 

Wino Biologiczno-Organiczne. 100% szczepu Sauvignon Blanc, prezentuje mocny owocowy bukiet z dominującymi nutami 

cytrusów, agrestu i ziół z wyraźnym akcentem mineralnym. 

 

Turnau Solaris, Polska       (89,90 )   165 

Wytrawne białe wino o zapachu brzoskwiń, gruszki i miodu z nutką jaśminu. W ustach dobrze zbudowane i zrównoważone, o 

przyjemnej kwasowości i grejpfrutowo-miodowym smaku. 

 

Louis de Beamont Chablis AOC, Francja    ( 98 )   169 

Bogactwo aromatów cytrusów i kwiatów z niuansami migdałów i akcentem krzemienia. Na podniebieniu z wyrazistą 

kwasowością i czystymi smakami owocowymi gruszki i brzoskwini. 

 

 

 

 

 

WINA CZERWONE 
    ( cena na wynos )  cena w lokalu 

 

Selva Volpina Merlot, Włochy     (39,90 )               12 / 59 



Wino dojrzewa 4 miesiące w kadziach ze stali nierdzewnej. Owocowe, trwałe aromaty z nutami kwiatów. Na podniebieniu 

dobrze zbudowane, harmonijne, pozostawiające długie zakończenie. 

 

Bonpas Cotes du Rhone, Francja     (39,90 )   95 

klasyk z Doliny Rodanu, doskonałą kompozycją trzech szczepów: grenache, syrah i mourvedre. Wyraziste nuty czarnej porzeczki i 

przypraw korzennych. Dominują ciemne owoce, aromatyczne, słodkie korzenie i nuty pestkowe płynnie przechodzą w gładkie, 

okrągłe taniny. 

 

Elsa Bianchi Malbec, Argentyna     (37,90 )   85 

Intensywnie wytrawny czerwony klasyczny Malbec o aromacie dojrzałych śliwek z nutą wanilii. 

 

Lagone Merlot Aia Vecchia, Włochy     (69,90 )   130 

„Lagone” czerwone wino o intensywnym rubinowym kolorze, oraz  bardzo bogatym i różnorodnym aromatem. Jest to mieszanka 

Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Fran. Dominuje zapach wanilii, białego pieprzu, z nutą wiśni i śliwki. Dojrzewa w beczkach 

przez 12 miesięcy. 

 

Campo Marina Primitivo di Manduria, Włochy   (69,90 )            24 / 140 

Rubinowy kolor, z fioletowymi refleksami. Aromaty intensywne: dojrzałe wiśnie i śliwki, z przyjemnymi nutami kakao i wanilii. W 

smaku subtelne, miękkie, delikatne, o dobrze wyważonych taninach. 

 

Vina Pomal Rioja Reserva, Hiszpania     ( 89 )            29 / 155 

Ciemny wiśniowy kolor z rubinowym odcieniem. Intensywne i eleganckie. Wyczuwalne aromaty czerwonych owoców z nutami 

kwiatów, słodkiej wanilii i palonej kawy. Długi i wyważony finisz w stylu wielkich win z regionu Rioja. 

 

 

NALEWKI 0,5l - 55 
Jesteśmy znani z naszych domowych nalewek.  

Każda z nich przygotowywana jest z dojrzałych owoców lub aromatycznych przypraw. Na początku macerujemy 

owoce z cukrem, następnie zalewamy alkoholem i pozostawiamy na kilka lub kilkanaście tygodni, następnie zlewamy 

je do butelek. 

Naszą sztandarową nalewką jest Ratafia KEN, nalewka z czerwonych owoców takich jak czereśnie, wiśnie, porzeczka, 

śliwki, aronia, truskawki, z których udało nam się otrzymać obłędny smak nalewki.  

Nazywamy nasze nalewki nazwami ulic z Ursynowa. Koniecznie sprawdź czy jest już „Twoja ulica” i spróbuj również 

innych smaków. Zapytaj obsługę co jeszcze ciekawego mamy na półce.  

 
 


