
MENU



WYKAZ ALERGENÓW

  ①zboża zawierające gluten 
  ②skorupiaki 
  ③jaja 
  ④ryby 
  ⑤orzeszki ziemne 
  ⑥soja 
  ⑦mleko/laktoza 
  orzechy:⑧

• Migdały, Orzechy laskowe, Orzechy włoskie, Orzechy nerkowca, Orzechy pekan, Orzechy pistacjowe, Orzechy makadamia, Orzechy Queensland 

  ⑨seler 
  ⑩gorczyca 
  ⑪nasiona sezamu 
  łubin⑫
⑬  cebula, czosnek, dwutlenek siarki i siarczyny w stęzeniach powyzej 10 mg/kg:

• Środki spożywcze zawierające siarczyny to: suszone owoce morele, gruszki, brzoskwinie, ananasy, jabłka, winogrona , chrzan tarty, żel( )
owocowy, płynna pektyna, szparagi, seler, cebula, kapusta, rzepa, pasternak  ale tylko w postaci wyrobów, suszonych, siekana cebula i –
czosnek, cebula w occie, wyroby ziemniaczane czerwona mączka ziemniaczana, mrożone produkty ziemniaczane, ziemniaki cięte i siekane , wino, ( )
wino musujące kwas cytrynowy. 

  ⑭mięczaki
  wieprzowina⑮
  drób⑯
  cytrusy⑰
  miód⑱

        danie wegetariańskie

DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW UŻYWANE SĄ NASTĘPUJĄCE PRZYPRAWY;

pieprz, pieprz ziołowy, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, tymianek,
zioła prowansalskie, papryka słodka, sól niskosodowana, cukier z wanilią



LIST OF ALLERGENS

  grains containing gluten①
  crustaceans②
  eggs③
  fish④
  peanuts⑤
  soy⑥
  milk/lactose⑦
  nuts ⑧

• almonds, hazelnuts, walnuts, cashew nuts, pecan nuts, pistacio nuts, macadamia nuts, queensland nuts

  celery⑨
  mustard⑩
  sesame seeds⑪
  lupine⑫
  onion, garlic, sulfur dioxide and sulfites in concentrations above 10 mg / kg:⑬
• Foods containing sulfites are: dried fruits apricots, pears, peaches, pineapples, apples, grapes , grated horseradish, fruit gel, liquid pectin, ( )

asparagus, celery, onion, cabbage , turnip, parsnips - but only in the form of dried, chopped onion and garlic, onion in vinegar, potato products 
red potato flour, frozen potato products, cut and chopped potatoes , wine, sparkling citric acid wine.( )

  molluscs⑭
  pork⑮
  poultry⑯
  citrus⑰
  honey⑱

       Vegatarian dish

TO PREPARE OUR MEALS WE USE SPICES:

pepper, herbal pepper, allspice, bay leaf, marjoram, oregano, basil, thyme, 
herb de Provence, sweet pepper, salt, vanilla sugar



! DRODZY GOŚCIE !

Wszystkie nasze dania przygotowujemy ze świeżych produktów,  w związku z tym 
czas oczekiwania na zamówione potrawy może wynosić ok 35 min. 

W przypadku alergii oraz uczuleń na jakiekolwiek produkty spożywcze,
prosimy o poinformowanie Kelnera na początku składania zamówienie. 

W przypadku konieczności podzielenia rachunku,
prosimy poinformować Kelnera przed złożeniem zamówienia

Do rachunku powyżej 40 zł doliczany jest 10 % serwis kelnerski.
W PRZYPADKU W KTÓRYM NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO Z DOLICZENIEM SERWISU KELNERSKIEGO,

PROSIMY O POINFORMOWANIE OBSŁUGI PRZED FINALNYM ZATWIERDZENIEM RACHUNKU

! DEAR GUESTS !

All of our dishes are prepared with fresh products, in that case, 
waiting time can be up to 35 minutes. 

In case of severe allergies and allergies on any product, 
please inform the Waiter when ordering. 

If You need to split Your bill, please inform the Waiter before placing an order.

10 % waiter service included above 40 zł amount.
in case of not agreeing with the obligation of waiter service, please inform your waiter before the final bill approval



Przystawki
Rosti z Buraka 26 zł    ①③⑦⑩⑰

sałata z vinaigrette, gruszka, mus z koziego sera, prażone pestki dyni, krem balsamiczny

Śledź w 4 odsłonach 24 zł    ①③④⑦⑩⑬⑰⑱
po wiejsku z cebulą / pod serową pierzyną / w musztardzie / na słodko z cebulą i żurawiną / pieczywo

Biała Kiełbasa 21 zł    ①⑦⑨⑩⑬⑮⑱
duszona w piwie i miodzie z cebulą / sos śmietanowo-chrzanowy, pieczywo

Naleśnik na słono 29 zł    ①③⑦⑬
szpinak, ser pleśniowy lazur, pomidorki koktajlowe / domowe pesto bazyliowe, pestki słonecznika /

Starters

Beetroot rosti 26 zł    ①③⑦⑩⑰
a mix of salad with vinaigrette, pear, goat cheese, roasted pumpkin seeds, balsamic cream

Herring in 4 scenes 24 zł    ①③④⑦⑩⑬⑰⑱
countryside style with onion/ under cheese cover / with mustard / sweet taste with onion and cranberry, bread

White Sausage 21 zł    ①⑦⑨⑩⑬⑮⑱
baked with onion, honey and beer / creamy horseradish sauce, bread

Salty Pancake 29 zł    ①③⑦⑬
spinach, blue cheese lazur, cherry tomatoes / homemade basil pesto, sunflower seeds



Karmnikowe Tatary
/ podawane z pieczywem /

Tatar Wołowy 29 zł    ①③④⑩⑬
100 gr siekanego surowego mięsa wołowego doprawionego według karmnikowej receptury/ marynowane kurki, cebula, 

ogórek kiszony, kapary, żółtko przepiórcze, anchois/ masło

Tatar z Łososia 29 zł    ①④⑬⑰
100 gr surowego łososia doprawionego w karmnikowym stylu, pesto z suszonych pomidorów, cebula, świeży ogórek, rzodkiewka, koper włoski, 

ocet jabłkowy, ziemia oliwkowa

Tatar z Buraka 25 zł    ①⑦⑧⑱
100 gr pieczonego buraka, kolendra, jabłko, miód, mus z koziego sera, prażone płatki migdałów

Karmnik Style Tartare
/ served with bread /

Beef Steak Tartare 29 zł    ①③④⑩⑬
100 grams of chopped raw beef meat seasoned in special karmnik style, pickled chanterelles, onion, 

pickled cucumber, capres, yolk of quail egg, anchois, butter 

Salmon tartare 29 zł    ①④⑬⑰
100 grams of fresh raw salmon, sundried tomatoes pesto, onion, fresh cucumber, radish, fennel,

apple vinegar, black olive sand

Baked beet tartare 25 zł    ①⑦⑧⑱
100 grams of baked beet, cilantro, apple, honey, goat cheese mousse, roasted almond flakes seed



Sałatki

Sałatka z kurczakiem 29 zł    ①③⑩⑬⑯⑰⑱
panierowane w panko chrupiące polędwiczki z piersi kurczaka, mix sałat z vinaigrette, pomidorki cherry, 

świeży ogórek, sos musztardowo-miodowy

Sałatka z pieczonym burakiem 25 zł    ⑦⑧⑩⑬⑰
pieczony burak, mix sałat z vinaigrette, gruszka, jabłko, mus z koziego sera, prażone pestki dyni, 

olej z pestek dyni, oliwa z białej trufli

Salads

With chicken 29 zł    ①③⑩⑬⑯⑰⑱
crunchy chicken strips in panko, a mix of salad with vinaigrette, shallot, cherry tomatoes,

fresh cucumber, honey and mustard sauce

With roasted beet 25 zł    ⑦⑧⑩⑬⑰
roasted beet, a mix of salad with vinaigrette, pear, apple, dried pumpkin seeds, goat cheese mousse,

pumpkin seeds infused olive oil, white truffle infused olive oil



Zupy

Krem z pieczonych pomidorów 19 zł    ①⑦⑨⑬⑮⑯
kwaśna śmietana, oliwa z pestek dynii, grzanka z serem bursztyn

Żurek na wędzonce 21 zł    ①③⑦⑨⑬⑮
/ biała kiełbasa, jajko / puree ziemniaczane z prażoną cebulą

Soups

Baked Tomatoes cream 19 zł    ①⑦⑨⑬⑮⑯
sour cream, pumpkin seeds infused olive oil, toast baked with bursztyn cheese

Traditional polish sour soup 21 zł    ①③⑦⑨⑬⑮
/ white sausage, boiled egg / mashed potatoes with fried onion



Pierogi ręcznie robione

Pierogi z pieczoną gęsią 28 zł    ①⑦⑬⑯
/ farsz: gęś, żurawina, różowy pieprz / domowy karmel, jabłko, pestki granatu, rukola 

Pierogi z pieczoną kaczką 28 zł    ①⑬⑯⑰⑱
/ farsz: kaczka, kasza gryczana, cebula, czosnek, prażone pestki słonecznika, kolendra, suszona żurawina / marynowana czerwona kapusta, miód

Pierogi z kapustą i grzybami 25 zł    ①⑬
/ farsz: kiszona kapusta, pieczarki, cebula / prażona cebulą

Pierogi z mięsem 27 zł    ①⑨⑬⑮
/ farsz: wołowina, wieprzowina, marchew, cebula, czosnek, seler, pietruszka, suszony majeranek / świeża kolendra, prażona cebula

Pierogi galicyjskie 25 zł    ①⑦⑬
/ farsz: twaróg, ziemniaki, cebula / kwaśna śmietana, prażona cebula

Handmade dumplings

Dumplings with baked goose 28 zł    ①⑦⑬⑯
/ stuffing: goose, cranberry, pink pepper / homemade caramel sauce, apple, pomegranate seeds, rucola

Dumplings with baked duck 28 zł   ①⑬⑯⑰⑱
/ stuffing: duck, buckwheat, onion, garlic, roasted sunflower seeds, coriander, dried cranberry / marinated red cabbage, honey

Dumplings with sour cabbage and mushroom stuffing 25 zł    ①⑬
/ stuffing: sour cabbage, mushrooms / fried onion

Meat dumplings 27 zł    ①⑨⑬⑮
/ stuffing: beef, pork, carrot, onion, garlic, celery, parsley, dried marjoran /coriander and fried onion

Galicians dumplings 25 zł    ①⑦⑬
/ stuffing: cottage cheese, potatoes, onion / sour cream, fried onion



Burgery
/ podawane z domowymi frytkami i karmnikową remouladą /

Cheeseburger Wołowy 34 zł    ①③⑦⑩⑪⑬⑱
250 gr wołowiny, własnego wypieku brioche , ser żółty mimolette, cebula kandyzowana w miodzie, sałata karbowana, pomidor malinowy, ogórek kiszony,„ ”

cebula czerwona, sos dijomajo

Wegecior 31 zł    ①⑦⑧⑩⑪⑬⑱
/ kotlet: marchewka, sezam, prażone pestki słonecznika, kasza jaglana, cebula, bułka tarta, płatki chili, imbir /

własnego wypieku brioche , sałata karbowana, pomidor malinowy, ogórek kiszony, czerwona cebula, cebula kandyzowana w miodzie, sos śmietanowo-czosnkowy„ ”

sos na bazie jacka danielsa / 5zł /  ⑥⑦⑬⑰⑱

minimalny czas oczekiwania na poszczególne rodzaje wysmażenia:
średnio wysmażony: 15 minut, dobrze wysmażony: 25 minut

Burgers
/ served with homemade fries and karmnik style remoulade /

Beef cheeseburger 34 zł   ①③⑦⑩⑪⑬⑱
250 grams of beef, homemade wheat bun, mimolette cheese, candied onion with honey,

salad, tomato, pickled cucumber, red onion, dijomajo sauce

Vegeburger 31 zł    ①⑦⑧⑩⑪⑬⑱
/ cutlet: carrot, sesame seeds, roasted sunflower seeds, millet groats, red onion, bread crumbs, chilli flakes, ginger /

homemade wheat bun, salad, tomato, pickled cucumber, red onion, candied onion with honey, creamy-garlic sauce

jack daniels sauce / 5 zł /  ⑥⑦⑬⑰⑱

the minimum waiting time for individual types of fried:
medium: 15 minutes, well done: 25 minutes.



Dania główne
Schabowy z kością 35 zł   ①③⑦⑬⑮

schab wieprzowy z kością w chrupiącej panierce panko, puree ziemniaczane, prażona cebula, mizeria

Rolada z piersi kurczaka 35 zł   ①③⑦⑩⑬⑯⑰
farsz: twaróg, ziemniaki, boczek, cebula, natka pietruszki / sos śmietanowo-cebulowy, mix sałat z vinaigrette, tagliatelle z marchewki

polędwiczki wieprzowe w sosie śmietanowo-borowikowym 39 zł   ①⑥⑦⑩⑬⑮
kluski śląskie, buraki zasmażane

pół kaczki pieczonej z jabłkiem i pomarańczą 49 zł   ⑬⑯⑰
kluski śląskie, buraki zasmażane, mus żurawinowy

Stek z antrykotu 65 zł   ⑦⑬⑰
250 gram antrykotu wołowego marynowanego z czosnkiem i świeżym rozmarynem,

chipsy z batatów, sałatka z pomidorów i szalotki, mix sałat z vinaigrette, domowe masło czosnkowe

minimalny czas oczekiwania na poszczególne rodzaje wysmażenia wynosi od 15 do 25 minut

Main Course
Bone-in pork chop 35 zł   ①③⑦⑬⑮

fried bone-in pork loin in crispy panko coating, mashed potato, fried onion, fresh cucumber & yoghurt salad

Chicken roulade 35 zł    ①③⑦⑩⑬⑯⑰
/ stuffing: cottage cheese, potatoes, bacon, onion, parsley / creamy-onion sauce, a mix of salad with vinaigrette, carrot tagliatelle 

Pork Tenderloin with boletius and cream sauce 39 zł   ①⑥⑦⑩⑬⑮
silesian noodles, fried beets

Half Duck roasted with fresh apple and orange 49 zł   ⑬⑯⑰
silesian noodles, fried beet, cranberry mousse

Entrecote steak 65 zł   ⑦⑬⑰
250 grams of entrecote beef marinated with garlic and fresh rosemarry,

sweet potato chips, tomato & shallot salad, a mix of salad with vinaigrette, homemade garlic butter

the minimum waiting time for indiviual types of fried, takes from 15 to 25 minutes.



Ryby

Grillowany pstrąg tęczowy 41 zł    ④⑦⑬⑰
pieczone warzywa / mix papryk, cukinia, czerwona cebula /,sos winno-maślany

Pieczony łosoś pod orzechami nerkowca 49 zł    ①④⑥⑦⑧⑩⑬⑰⑱
/ panierka: orzechy nerkowca, bułka tarta, natka pietruszki, musztarda dijon, miód, masło, cytryna /

puree brokułowo-czosnkowe, sos na bazie jacka danielsa, pomidorki cherry, sałata z vinaigrette  

Fish

Grilled trout 41 zł    ④⑦⑬⑰
baked vegetables / a mix of paprika, zucchini, red onion / white wine & butter sauce

Baked Salmon with cashews nuts 49 zł    ①④⑦⑧⑩⑬⑰⑱
/ topping: cashews nuts, breadcrumbs, parsley, dijon mustard, honey, butter, lemon /

broccoli & garlic puree, jack daniels sauce, cherry tomato, a mix of salad with vinaigrette 



Desery
Domowa szarlotka na ciepło 19 zł    ①③⑦

bita śmietana, gałka lodów, cukier puder, ciemna czekoladowa

 Deser dnia 21 zł
/ zapytaj kelnera /

Pucharek lodów manufakturowych 21 zł    ③⑦⑧⑰
3 gałki lodów / o dostępne smaki zapytaj Kelnera /

bita śmietana, sezonowe owoce, prażone płatki migdałów, ciemna czekoladowa

Desserts
Homemade apple pie 19 zł    ①③⑦

whipped cream, scoop of ice cream, powder sugar, dark chocolate

Dessert of the day 21 zł
/ ask our waiter /

Manufactured Ice cream cup 21 zł    ③⑦⑧⑰
3 scoops of ice creams / ask your Waiter about available flavors /

whipped cream, roasted almonds flakes seeds, seasonal fruits, dark chocolate



dodatki

pieczywo 4 zł   ①   /    masło 3 zł   ⑦
puree ziemniaczane 9 zł   ⑦⑬   /    frytki 9 zł   /   frytki z batatów  18 zł

mix sałat z vinaigrette 7 zł  ⑩⑰

pieczone warzywa  / mix papryk, cukinia, czerwona cebula / 7 zł  ⑬
kluski śląskie 9 zł

sosy  /  3 zł

kwaśna śmietana  ⑦ / dijo-majo  ③⑦⑩

 ketchup / majonez  ③⑦ / remoulada  ③⑦⑩ 

extras

bread 4 zł  ①   /    butter 2 zł  ⑦
potato puree 9 zł  ⑦⑬    /    fries 9 zł   /    sweet potatoes fries 18 zł

a mix of salad with vinaigrette 7 zł  ⑩⑰

baked vagetables / a mix of paprika, zucchini, red onion / 7 zł   ⑬
silesian noodles  9 zł

sauces  /  3 zł

sour cream  ⑦ / dijo majo  ③⑦⑩

ketchup / mayonaisse  ③⑦ / remoulada  ③⑦⑩



Napoje

Beverages



! DRODZY GOŚCIE !

Wszystkie nasze dania przygotowujemy ze świeżych produktów,  w związku z tym 
czas oczekiwania na zamówione potrawy może wynosić ok 35 min. 

W przypadku alergii oraz uczuleń na jakiekolwiek produkty spożywcze,
prosimy o poinformowanie Kelnera na początku składania zamówienie. 

W przypadku konieczności podzielenia rachunku,
prosimy poinformować Kelnera przed złożeniem zamówienia

Do rachunku powyżej 40 zł doliczany jest 10 % serwis kelnerski.
W PRZYPADKU W KTÓRYM NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO Z DOLICZENIEM SERWISU KELNERSKIEGO,

PROSIMY O POINFORMOWANIE OBSŁUGI PRZED FINALNYM ZATWIERDZENIEM RACHUNKU

! DEAR GUESTS !

All of our dishes are prepared with fresh products, in that case, 
waiting time can be up to 35 minutes. 

In case of severe allergies and allergies on any product, 
please inform the Waiter when ordering. 

If You need to split Your bill, please inform the Waiter before placing an order.

10 % waiter service included above 40 zł amount.
in case of not agreeing with the obligation of waiter service, please inform your waiter before the final bill approval



Napoje zimne
kropla delice / gazowana
    330 ml/ 750 ml 7 zł/ 14 zł
kropla beskidu / niegazowana
    330 ml/ 750 ml 7 zł/ 14 zł
sok cappy 250 ml 7 zł
   /jabłkowy /
sok świeżo wyciskany 300 ml 16 zł
   / pomarańczowy / grejpfrutowy / mix /
coca-cola 250 ml 7 zł
coca-cola zero 250 ml 7 zł
tonic kinley  250 ml  7 zł
   / klasyczny /
burn 250 ml 10 zł
tonic fever-tree 200 ml 14 zł
domowe lemoniady 350 ml: 
   cytrynowa 14 zł
   smakowa 16 zł
   / zapytaj kelnera o dostępne smaki /

Napoje gorące 

herbata / dzbanek 350 ml / 14 zł
dodatkowa filiżanka 2 zł

espresso 8 zł
podwójne espresso 10 zł
espresso macchiato 9 zł
americano 10 zł
cappuccino 10 zł
flat white 10 zł
cafe latte 12 zł
latte macchiato 12 zł
latte smakowe 16 zł
   wanilia/ migdał/ karmel/ czekolada/ kokos/
kawa po irlandzku 28 zł
mleko roślinne 2 zł+
mleko bez laktozy  1 zł+

Cold drinks
kropla delice / sparkling

330 ml / 750 ml 7 zł / 14 zł
kropla beskidu / still
 330 ml / 750 ml 7 zł / 14 zł
cappy juice 250 ml 7 zł
   / apple / 
freshly squeezed juice 300 ml 16 zł
   / orange / grejpfruit / mix / 
coca-cola 250 ml 7 zł
coca-cola zero 250 ml 7 zł
tonic kinley  250 ml  7 zł
   / classic /
burn 250 ml 10 zł
tonic fever-tree 200 ml 14 zł
homemade lemonade 350 ml:
   lemon 14 zł
   flavoured 16 zł
     / ask the Waiter for an available flavours /

Hot drinks
tea / pot 350 ml / 14 zł
extra cup 2 zł

espresso 8 zł
double espresso 10 zł
espresso macchiato 9 zł
americano 10 zł
cappuccino 10 zł
flat white 10 zł
cafe latte 12 zł
latte macchiato 12 zł
flavoured latte 16 zł
   vanilla/ almond/ caramel/ chocolate/ coconut
irish coffee 28 zł
plant milk 2zł+
lactose-free milk 1 zł+



Piwo / butelka / 500 ml
Zapytaj Kelnera o dostępne rodzaje 16 zł

Beer / bottle / 500 ml
Ask the Waiter about available beers 16 zł

Cydr / cider 400 ml 14 zł

Wina domowe
Białe / czerwone / kieliszek 125 ml 13 zł
Białe / czerwone / butelka 750 ml 65 zł

House wine 

White / red / glass 125 ml 13 zł
white / red / bottle 750 ml 65 zł

Wino musujące

Prosecco / kieliszek 125 ml 18 zł
Martini Asti / butelka 750 ml 100 zł
Martini prosecco / butelka 750 ml 100 zł

Sparkling wine

Prosecco / glass 125 ml  18 zł
Martini Asti / bottle 750 ml 100 zł
Martini prosecco / bottle 750 ml 100 zł



Wina czerwone / butelka /
Bouchard Pinot noir  100 zł
Vin de Pays d Oc / bouchard aine & fills / francja /'  
Lekkie, wytrawne wino o połyskliwej wiśniowej barwie, 
aromatach czerwonych owoców z delikatnym dotykiem 
limonki i mięty w tle

Marques del turia  80 zł
D.o. Valencia / vicente gandia / hiszpania /
Wytrawne wino o wyrazistym bukiecie i intensywnym 
wiśniowym kolorze, z wiodącymi aromatami jeżyn i malin

Primitivo di manduria  115 zł
D.o.p. Primitivo di manduria / le vigne di sammarco /włochy / 
Wytrawne wino o rubinowej barwie, wyczuwalne aromaty 
wiśni, dojrzałych śliwek podkreślone przez subtelne 
aromaty kakao i wanilii

Srebrna góra cabernet cortis  170 zł
Małopolska / winnica srebrna góra / polska /
Wino pełne dojrzałych, południowych smaków. W nosie 
dojrzała czarna porzeczka, pieprz i czerwona papryka. Do 
tego wyraźne nuty beczkowe / drewno, karmel, wanilia /
i korzenne. Skóra, ściółka leśna, tytoń. W ustach surowe, 
mocno beczkowe, pełne atrakcyjnego, dojrzałego owocu 
/ porzeczki, wiśnie, śliwki, maliny /

Red wine / bottle /
Bouchard Pinot noir  100 zł
Vin de Pays d Oc / bouchard aine & fills / francja /'  
Light, dry wine with shiny cherry color, aromas of red fruit
with a delicate touch of lime and mint in the background

Marques del  turia  80 zł
D.o. Valencia / vicente gandia / hiszpania /
A dry wine with a distinctive bouquet and intense 
cherry color, with the leading aromas of blackberries and 
raspberries

Primitivo di manduria  115 zł
D.o.p. Primitivo di manduria / le vigne disammarco / włochy /
Dry wine with ruby color, perceptible aromas of cherries, 
ripe plums underlined by the subtle aromas of cocoa and 
vanilla

Srebrna góra cabernet cortis  170 zł
Małopolska / srebrna góra vineyard / poland /
A wine full of mature southern flavors. On the nose, ripe 
blackcurrant, pepper and red pepper. For this clear notes 
of barrel / wood, caramel, vanilla / and root. Leather, 
forest litter, tobacco. In the mouth, raw, very draft, full of
attractive, ripe fruit /blackcurrants, cherries, plums, 
raspberries /



Wna białe / butelka /
Waipara hills sauvignon blanc  115 zł
Marlborough / waipara west / nowa zelandia /
To chrupkie i charakterystyczne Sauvignon Blanc z 
Marlborough posiada cytrusowe posmaki na podniebieniu 
oraz warstwy owoców tropikalnych, zwłaszcza ananasa i 
gujawy. Intensywna kwasowość zapewnia doskonałą 
strukturę oraz długie zakończenie. 
 
Pago Casa Benasal Blanco Organic  100 zł
gewurztraminer & moscatel
Valencja / pago casa gran / hiszpania /
Wino gładkie i owocowe. Orzeźwiające i równocześnie 
eleganckie. Na podniebieniu obszerne, trwałe, o dobrej 
równowadze kwasowości i świeżości. Wyczuwalne aromaty 
marakui, mango, papai oraz cytrusów. 

Antichello pinot grigio  100 zł
Igt veneto / santa sofia / włochy /
Wino wytrawne o jasnym słomkowym kolorze z zielonymi 
niuansami oraz o charakterystycznym bukiecie kwiatowych 
aromatów. W smaku niezwykle jedwabiste, aromatyczne i 
gładkie. 

Srebrna góra cuvee blanc  150 zł
Małopolska / winnica srebrna góra / polska /
Białe półwytrawne wino z Winnicy Srebrna Góra w 
Krakowie. Powstało z czterech szczepów: seyval blanc, 
johanniter, hibernal, solaris.
Charakteryzuje się cytrusową świeżością z nutami 
brzoskwiń i moreli. W tle dostrzec można nuty kwiatowe, a 
także zapach jabłek, gruszek, renklod i owoców 
południowych / banan, ananas, mango /. W ustach łagodnie 
półwytrawne, subtelnie owocowe z delikatnymi słodkawymi 
nutami.

White wine / bottle /
Waipara hills sauvignon blanc  115 zł
Marlborough / waipara west / new zeland /
This crispy and characteristic Sauvignon Blanc from 
Marlborough has citrus palate and layers of tropical fruit,
especially pineapple and guava. Intense acidity ensures 
perfect structure and long finish.

Pago Casa Benasal Blanco Organic  100 zł
gewurztraminer & moscatel
Valencja / pago casa gran / spain /
Smooth and fruit wine. Refreshing and elegant at the same 
time. On the palate, voluminous, long-lasting, with a good 
balance of acidity and freshness. Perceptible aromas of 
passion fruit, mango, papaya and citrus.

Antichello pinot grigio  100 zł
Igt veneto / santa sofia / italy /
A dry wine with a bright straw color with green nuances 
and a characteristic bouquet of floral aromas. The taste is 
extremely silky, aromatic and smooth. 

Srebrna góra cuvee blanc  150 zł
Małopolska / vineyard srebrna góra / poland /
White semi-dry wine from the Srebrna Góra Vineyard in 
Krakow. It was created from four strains: seyval blanc, 
johanniter, hibernal, solaris.
It is characterized by citrus freshness with notes of peach 
and apricot. In the background you can see floral notes, as 
well as the aroma of apples, pears, green grapes and 
southern fruits / banana, pineapple, mango /.
In the mouth, gently semi-dry, subtle fruity with delicate 
sweetish notes.



Karmnikowe klasyki
Bacardi mojito 25 zł
/ marakuja & Passoa  8 zł / kokos  6 zł / + +
Bacardi carta blanca, mięta, cukier brązowy, limonka, woda gazowana

Bacardi cuba libre 25 zł
Bacardi carta oro, limonka, coca-cola

Martini riserva negroni rubino 30 zł
Martini riserva rubino, Bombay sapphire, 
Martini bitter, skórka z pomarańczy

Martini & tonic 25 zł
Martini bianco/rosso, tonic kinley, limonka

Bombay tonic 27 zł
Bombay sapphire, limonka, tonic kinley

long island ice tea 30 zł
Bacardi carta blanca, Cointreau, Saska czysta, Seagrams gin,  
Tequila biała, sok z cytryny, syrop cukrowy, coca-cola

Old fashioned 27 zł
Jim beam, cukier brązowy, angostura bitter, orange bitter, 
woda gazowana, skórka pomarańczy

Whisky sour 27 zł
Jack daniel s, sok z cytryny, syrop cukrowy, angostura bitter, białko'

Aperol spritz 29 zł
Aperol, świeża pomarańcza, sok z cytryny, syrop cukrowy, prosecco  

Gin basil smash 26 zł
Beefeater, świeże liście bazylii, sok z cytryny, syrop cukrowy

Pornstar martini 31 zł
Saska czysta, Passoa, sok  z cytryny, puree marakujowe,
syrop waniliowy, prosecco

Hemingway daiquiri 29 zł
Bacardi carta blanca, Luxardo maraschino, sok z limonki, syrop 
cukrowy, sok z grejpfruta

Fiero twist 29 zł
Martini fiero, świeża pomarańcza, sok z cytryny, 
puree truskawkowe, tabasco, białko, prosecco

New York sour 29 zł
Jim beam, Luxardo maraschino, porto, sok z cytryny, 
syrop cukrowy, białko

No name 29 zł
Bacardi spiced rum, puree malinowe, puree jagodowe, sok z cytryny, 
białko

Gruszkowy bez collins 29 zł
seagrams gin, St. germain, puree gruszkowe,
syrop miodowy, angostura bitter, sok z cytryny, woda gazowana

Woda święcona 31 zł
Bacardi spiced rum, cognac Poniatowski, Luxardo maraschino,
syrop migdałowy, sok z limonki, sok z cytryny, sok z grejpfruta, 
angostura bitter

Red stripper 29 zł
Beefeater, Cointreau, świeży rozmaryn, sok z cytryny, 
puree z owoców leśnych, puree jagodowe, świeże winogrona



Karmnik style classics

Bacardi mojito 25 zł
/ passionfruit & Passoa  8 zł / coconut  6zł / + +
Bacardi carta blanca, fresh mint, brown sugar, lime, sparkling water

Bacardi cuba libre 25 zł
Bacardi carta oro, lime, coca-cola

Martini riserva negroni rubino 30 zł
Martini riserva rubino, Bombay sapphire, Martini bitter,
orange peel

Martini & tonic 25 zł
Martini bianco/rosso, tonic kinley, lime

Bombay tonic 27 zł
Bombay sapphire, lime, tonic kinley

long island ice tea 30 zł
Bacardi carta blanca, Cointreau, Saska vodka, Seagrams gin,
silver tequila, lemon juice, sugar syrup, coca-cola

Old fashioned 27 zł
Jim beam, brown sugar, angostura bitter, orange bitter, 
sparkling water, orange peel

Whisky sour 27 zł
Jack daniel s, lemon juice, sugar syrup, angostura bitter, white egg'

Aperol spritz 29 zł
Aperol, fresh orange, lemon juice, sugar syrup, prosecco

Gin basil smash 26 zł
Beefeater, fresh basil, lemon juice, sugar syrup

Pornstar martini 31 zł
Saska vodka,  Passoa, lime juice, passionfruit puree,
vanilla syrup, prosecco

Hemingway daiquiri 29 zł
Bacardi carta blanca, Luxardo maraschino, grejpfruit juice,
lime juice, sugar syrup

Fiero twist 29 zł
Martini Fiero, fresh orange, lemon juice, sugar syrup,
strawberry puree, tabasco, egg white, prosecco

New York sour 29 zł
Jim beam, Luxardo maraschino, porto, lemon juice, sugar syrup,
egg white

No name 29 zł
Bacardi spiced rum, raspberry puree, blackberry puree,
lemon juice, egg white

Elderberry & pear collins 29 zł
Saska vodka, St. germain, pear puree, honey syrup, angostura bitter,
lemon juice, sparkling water

Holy water 31 zł
Bacardi spiced rum, cognac Poniatowski, Luxardo maraschino, 
almond syrup, lime juice, lemon juice, 
grapefruit juice, angostura bitter

Red stripper 29 zł
Beefeater, Cointreau, fresh rosemary, lemon juice,
blackberries puree, bilberry puree, fresh grapes



Aperitif & wermut
Martini bianco / 80 ml / 12 zł
Martini extra dry / 80 ml / 12 zł
Martini fiero / 80 ml / 12 zł
Martini rosato / 80 ml / 12 zł
Martini rosso / 80 ml / 12 zł
Martini riserva ambrato / 80 ml / 14 zł
Martini riserva rubino / 80 ml / 14 zł
Martini Bitter / 40 ml / 20 zł
Aperol / 40 ml / 13 zł
Archer s peach / 40 ml / ' 12 zł
Campari / 40 ml / 16 zł
Cynar / 40 ml / 14 zł
Jagermeister / 40 ml / 16 zł
Lillet blanc / 40 ml / 12 zł
Lillet rouge / 40 ml / 12 zł
Miód pitny / 80 ml / 15 zł
    Mead
Noilly prat / 40 ml / 10 zł
Picon / 40 ml / 18 zł

Brandy & Cognac 40 ml
Baron otard VS 25 zł
Calvados 30 zł
Capel Pisco 20 zł
Courvoisier VS 28 zł
Hennesy FDC 30 ZŁ
hennessy VS 25 zł
Hennessy XO 130 zł
Hennessy Paradis 700 zł
Metaxa 5  * 13 zł
Książe józef Poniatowski 25 zł
Stock 84 Brandy VSOP 15 zł

Gin 40 ml
Bombay sapphire 18 zł
Bosford rose 15 zł
Beefeater 16 zł
Bulldog 22 zł
Dictador ortodoxy white 20 zł
Dictador treasure black 20 zł
Edgerton 28 zł
Haymans old tom 25 zł
Hendricks 23 zł
Koval dry gin 28 zł
Monkey 47 35 zł
Saffron 18 zł
Seagrams 14 ZŁ
Tanqueray No ten 24 zł
Tanqueray london dry 18 zł

Likiery 40 ml
Liqueurs 40 ml
Absynt 15 zł
Advocat 12 zł
Amaretto madruzzo 14 zł
Averna 14 zł
Baileys 14 zł
Benedictine dom 16 zł
Bols apricot brandy 12 zł
Bols butterscotch 12 zł
Bols blue curacao 12 zł
Bols creme de casis 12 zł
Bols jogurt 12 zł
Bols lychee 12 zł



Bols marakuja 12 zł
    Bols passionfruit
Bols melon 12 zł
Bols truskawka 12 zł
    Bols strawberry
Chartreuse yellow 16 zł
Cherry heering 26 zł
Cointreau 14 zł
Creme de violette 12 zł
De kuyper apricot brandy 12 zł
De kuyper butterscotch 12 zł
De kuyper wiśniowy 12 zł
   De kuyper cherry
De kuyper creme de banana 14 zł
De kuyper creme de cacao 14 zł
De kuyper miętowy 14 zł
   De kuyper mint
Disaronno 18 zł
Drambuie 20 zł
Galliano 16 zł
Get 27 / miętowy / 24 zł

/ mint /
Kahlua 12 zł
liquor 43 17 zł
Luxardo Maraschino 14 zł
Midori melon 17 zł
Mozart czekoladowy 14 zł
   Chocolate mozart
Passoa 14 zł
Pimms 14 zł
Rosolis kawowy 12 zł
    Coffee rosolis
Sambuca 14 zł
Southern comfort 14 zł
St-germain 18 zł
Trinacria marsala 15 zł
Wedel czekoladowy 12 zł
   Chocolate wedel

RUM 40 ml
Bacardi 10 Anos 33 zł
Bacardi 8 Anos 25 zł
Bacardi 4 Anos 17 zł
Bacardi carta blanca 14 zł
Bacardi carta negra 14 zł
Bacardi carta oro 14 zł
Bacardi spiced rum  14 zł
Bacardi 10 Anos  28 zł
Angostura reserva 20 zł
Appleton estate 12 16 zł
Banks 5 24 zł
Brugal extra dry 15 zł
Brugal anejo 15 zł
Canario cachaca 16 zł
Dictador 12 YO 26 zł
Dictador 20 YO 35 zł
Dictador claro 23 zł
Dictador orange  24 zł
Dictador XO perpetual  70 zł
Dictador XO insolent 75 zł
Goslings black seal 80 20 zł
Havana club 16 zł
Kraken 20 zł
LeBlon cachaca 22 zł
Malibu 14 zł
Myers 18 zł
Ron zacapa 30 zł
Sailor jerry 16 zł
Saint james 16 zł
Santa teresa 22 zł
Stroh 80 18 zł
Wray & Nephew 22 zł
 



Tequila 40 ml
Don diego blanco 14 zł
Don julio 30 zł
Sauza silver 16 zł
Sauza gold 16 zł

Whiskey Bourbon  40 ml
Bakers 45 zł
Basil hayden s' 42 zł
Bookers 60 zł
Buffalo trace 20 zł
Bulleit 18 zł
Bulleit rye 18 zł
Jim beam 16 zł
Jim beam apple 16 zł
Jim beam double oak 16 zł
Jim beam honey 16 zł
Jim beam red stag 16 zł
Jim beam rye 20 zł
Knob creek 25 zł
Maker s mark ' 20 zł
Old pepper 18 zł
Woodford reserve 40 zł

Whiskey Irlandzka 40 ml
Irish whiskey 40 ml
Bushmills 15 zł
Kilbeggan 26 zł
Tullamore dew 16 zł

Whiskey Japońska 40 ml
Japanese whiskey 40 ml
Hibiki japanese harmony 60 zł

Whisky Szkocka 40 ml
Scotch whisky 40 ml 
/Single malt/
Aberfeldy 12 YO 30 zł
Ardbeg ten 30 zł
Auchentoshan 12 YO 32 zł
Auchentoshan american oak 30 zł
Aultmore 12 YO 30 zł
Benriach heart of speyside 38 zł
Benriach 10 YO curiositas 40 zł
Craigellachie 13 YO 40 zł
Glenglassaugh evolution 40 zł
Glendronach 12 YO 45 zł
Glendronach 18 YO 70 zł
Glenmorangie 10 28 zł
Lagavoulin 35 zł
Laphroaig 18 YO 65 zł
Laphroaig 10 YO 35 zł
Talisker 30 zł
The balvenie 12 30 zł



Whisky Szkocka 40 ml
Scotch whisky 40 ml
/Blended/
Dewar s white label' 14 zł
Dewars 8 YO 20 zł
Dewar s 12 YO ' 28 zł
Johnie walker black 18 zł
Johnie walker gold 30 zł
Monkey shoulder 22 zł

Tennessee Whiskey  40 ml
Gentleman jack 25 zł
Jack daniels 18 zł
Jack daniels fire 18 zł
Jack daniels honey 18 zł
Jack Daniels Single barell 45 zł

Wódka smakowa 40 ml / butelka /
Flavoured vodka 40 ml / bottle /
Absolut gruszkowy 14 zł
   Absolut pear 
Becherovka 14 zł
Finlandia limonkowa 14 zł
   Finlandia lime
Finlandia mango 14 zł
Finlandia grejpfutowa 14 zł
   Finlandia grapefruit

Finlandia żurawinowa 14 zł
   Finlandia cranberry
Goldwasser 16 zł
Krupnik miodowy 10 zł
   Krupnik honey
Lubelska cytrynowa 10 zł
   Lubelska lemon
Lubelska porzeczkowa 10 zł
   Lubelska blackcurrant
Lubelska żurawinowa 10 zł
   Lubelska cranberry
Passover slivovitz 16 zł
Saska czarny bez / 500 ml / 10 zł / 110 zł /
   Saska elderberry
Saska dzika róża / 500 ml / 10 zł / 110 zł /
   Saska wild rose
Saska kawa z nutą brandy / 500 ml / 10 zł / 110 zł /
   Saska coffee & brandy
Saska orzech laskowy / 500 ml / 10 zł / 110 zł /
   Saska hazelnut
Saska pigwa / 500 ml / 10 zł / 110 zł /
   Saska quince
Saska pomarańcza & bourbon / 500 ml / 10 zł / 110 zł /
   Saska orange & bourbon
Saska śliwka węgierka / 500 ml / 10 zł / 110 zł /
   Saska purple plum
Saska wiśnia z nutą rumu / 500 ml / 10 zł / 110 zł /
   Saska cherry & rum
Siwucha 10 zł
Soplica staropolska 15 zł
Smirnoff espresso 14 zł
Żołądkowa gorzka tradycyjna 10 zł
Żołądkowa gorzka miętowa 10 zł
Żubrówka bison grass  12 zł



Wódka 40 ml / butelka /
Vodka 40 ml / bottle /
Absolut blue 14 zł
Amundsen / 500 ml / 12 zł / 130 zł /
Belvedere 20 zł
Bieluga noble / 700 ml / 25 zł / 375 zł /
Bieluga noble celebration / 700 ml / 30 zł / 450 zł /
Ciroc 16 zł
Chopin black / 700 ml / 16 zł / 270 zł /
Chopin rye / 700 ml / 14 zł / 210 zł /
Finlandia / 700 ml / 12 zł / 180 zł /
Grey goose 24 zł
Kauffman 20 zł
Ketel one 16 zł
Młody ziemniak 20 zł
Potocki 25 zł
Saska czysta / 500 ml / 10 zł / 110 zł /
Stock prestige 10 zł
Żubrówka / 500 ml / 10 zł / 110 zł /



ul. Piwna 4a

00-265 Warszawa

tel. / 22 /  468  06  64– –
piwna4a   gmail.com@

www.karmnik.waw.pl

www.facebook.com/karmnikbar

www.tripadvisor.com/karmnik.warszawa

http://www.karmnik.waw.pl/
http://www.facebook.com/karmnikbar

