Napoje zimne

Cold drinks

woda gazowana
300 ml/ 700 ml
woda niegazowana
300 ml/ 700 ml
sok świeży tłoczony 250 ml
/jabłkowy /
sok świeżo wyciskany 300 ml
/ pomarańczowy / grejpfrutowy / mix /
coca-cola 250 ml
coca-cola zero 250 ml
burn 250 ml
tonic fever-tree 200 ml
domowe lemoniady 350 ml:
cytrynowa
smakowa
/ zapytaj kelnera o dostępne smaki /

sparkling water
300 ml / 700 ml
7 zł / 16 zł
still water
300 ml / 700 ml
7 zł / 16 zł
Freshly pressed juice 250 ml
16 zł
/ apple /
freshly squeezed juice 300 ml
16 zł
/ orange / grejpfruit / mix /
coca-cola 250 ml
9 zł
coca-cola zero 250 ml
9 zł
burn 250 ml
12 zł
tonic fever-tree 200 ml
14 zł
homemade lemonade 350 ml:
lemon
14 zł
flavoured
17 zł
/ ask the Waiter for an available flavours /

7 zł/ 16 zł
7 zł/ 16 zł
16 zł
16 zł
9 zł
9 zł
12 zł
14 zł
14 zł
17 zł

Napoje gorące
herbata / dzbanek 350 ml /
dodatkowa filiżanka
herbata zimowa 330 ml
espresso
podwójne espresso
espresso macchiato
americano
cappuccino
flat white
cafe latte
latte macchiato
latte smakowe

Hot drinks
14 zł
2 zł
17 zł
8 zł
12 zł
9 zł
13 zł
14 zł
14 zł
15 zł
15 zł
17 zł

/ wanilia/ domowy karmel/ domowy syrop cynamonowy/

kawa po irlandzku

33 zł

/ podwójne espresso, bushmills, cukier brązowy, domowa bita śmietana /

mleko roślinne
mleko bez laktozy

+2 zł
+1 zł

tea / pot 350 ml /
extra cup
spiced tea 330 ml
espresso
double espresso
espresso macchiato
americano
cappuccino
flat white
cafe latte
latte macchiato
flavoured latte

14 zł
2 zł
17 zł
8 zł
12 zł
9 zł
13 zł
14 zł
14 zł
15 zł
15 zł
17 zł

/ vanilla/ homemade caramel/ homemade cinnamon syrup /

irish coffee

33 zł

plant milk
lactose-free milk

+2zł
+1 zł

/ double espresso, bushmills, brown sugar, homemade whipped cream /

Piwo / butelka / 500 ml
Zapytaj Kelnera o dostępne rodzaje

16 zł

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

Cydr / cider 0,33 ml

Wino musujące
16 zł
16 zł

Wina domowe
Białe / czerwone / kieliszek 125 ml
Białe / czerwone / butelka 750 ml
Wino grzane 150 ml

/ domowy syrop cynamonowy, pomarańcza, gożdziki /

16 zł
75 zł
17 zł

/ homemade cinnamon syrup, orange, clove /

16 zł
75 zł
17 zł

22 zł
22 zł
120 zł
120 zł

Sparkling wine
Martini Asti / Glass 125 ml
Martini Prosecco / glass 125 ml
Martini Asti / bottle 750 ml
Martini prosecco / bottle 750 ml

House wine
White / red / glass 125 ml
white / red / bottle 750 ml
Mulled wine 150 ml

Marti Asti / kieliszek 125 ml
Martini Prosecco / kieliszek 125 ml
Martini Asti / butelka 750 ml
Martini prosecco / butelka 750 ml

22 zł
22 zł
120 zł
120 zł

Wna białe / butelka /
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 /
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.

Wina czerwone / butelka /

Red wine / bottle /

Bouchard Pinot noir 100 zł

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

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 /
Wytrawne wino o wyrazistym bukiecie i intensywnym
wiśniowym kolorze, z wiodącymi aromatami jeżyn i malin

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

Primitivo di manduria 115 zł

Srebrna góra cabernet cortis 170 zł

Srebrna góra cabernet cortis 170 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

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 /

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

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 /

Karmnikowe klasyki

Egg Nog 33 zł

Aperol spritz 30 zł

Spiced rum, advokat, domowy syrop cynamonowy, mleko, gałka
muszkatołowa

Aperol, śweża pomarańcza, cytryna, syrop cukrowy, prosecco

Woda święcona 2.0. 33 zł

/ w karmnikowym stylu /

Red stripper 2.0. 30 zł

Beefeater gin, Cointreau, świeży rozmaryn, cytryna,
puree z czarnej porzeczki, syrop cukrowy, winogrona

long island ice tea 33 zł

Bacardi carta blanca rum, Cointreau, Wódka saska, Beefeater gin,
Tequila biała, cytryna, syrop cukrowy, coca-cola

Martini riserva negroni rubino 33 zł

Martini riserva rubino, Bombay sapphire gin,
Martini bitter, bitter pomarańczowy, skórka z pomarańczy

Whisky sour 33 zł

Jack daniel's, cytryna, syrop cukrowy, angostura bitter, białko

Bacardi spiced rum, Koniak Poniatowski, Luxardo maraschino,
Amaretto, limonka, cytryna, grejpfrut, angostura bitter

Earl grey mat 33 zł

Tanqueray gin infuzowany herbatą Earl grey, cytryna,
syrop cukrowy, białko

Lwia grzywa 33 zł

Bulleit bourbon, domowy allspice dram, angostura bitter,
limonka, syrop cukrowy

Nicolas flamel 33 zł

Koniak poniatowski, domowy allspice dram,
pomarańcza, domowa redukcja z cydru jabłkowego

Pornstar martini 33 zł

Kulki różowej pantery 33 zł

Hemingway daiquiri 33 zł

Gorzka prawda 33 zł

New York sour 33 zł

Appletiny Martini 39 zł

Jim beam, Luxardo maraschino, porto, cytryna,
syrop cukrowy, białko

Wódka Grey goose, Calvados, domowa redukcja z cydru jabłkowego,
limonka, syrop cukrowy

Gruszkowy bez collins 33 zł

Zadymiane Old fashioned 39 zł

Wódka saska, Passoa, cytryna, puree marakujowe, syrop cukrowy
syrop waniliowy, prosecco
Bacardi carta blanca rum, Luxardo maraschino, limonka, syrop
cukrowy, grejpfrut

Beefeater gin, St. germain, puree gruszkowe, syrop miodowy,
angostura bitter, cytryna, woda gazowana

Wódka saska, St. germain, różowy pieprz, domowy syrop
cynamonowy, 4 bittery, limonka, białko
Plymount gin, 3 bittery, Martini bitter, cytryna,
domowy syrop cynamonowy, skóra z pomarańczy, brązowy cukier

Bulleit bourbon, brązowy cukier, angostura bitter,
bitter pomarańczowy, woda gazowana, skórka pomarańczy

Karmnik style classics
Aperol spritz 30 zł
/karmnik style/

Aperol, orange, lemon, sugar syrup, prosecco

Red stripper 2.0. 30 zł

Beefeater gin, Cointreau, fresh rosemary, lemon,
blackcurant puree, sugar syrup, grapes

Long island ice tea 33 zł

Bacardi carta blanca rum, Cointreau, Saska vodka, Beefeater gin,
silver tequila, lemon, sugar syrup, coca-cola

Martini riserva negroni rubino 33 zł

Martini riserva rubino, Bombay sapphire gin, Martini bitter,
orange peel, Orange bitter

Whisky sour 33 zł

Jack daniel's, lemon, sugar syrup, angostura bitter, white egg

Pornstar martini 33 zł

Saska vodka, Passoa, lime, passionfruit puree,
vanilla syrup, sugar syrup, prosecco

Hemingway daiquiri 33 zł

Bacardi carta blanca rum, Luxardo maraschino,
grejpfruit, lime, sugar syrup

New York sour 33 zł

Jim beam, Luxardo maraschino, porto,
lemon, sugar syrup, egg white

Elderberry & pear collins 33 zł

Beefeater gin, St. germain, pear puree, honey syrup,
angostura bitter, lemon, sparkling water

Egg Nog 33 zł

Spiced rum, advocat, homemade cinnamon syrup, milk, nutmeg

Holy water 2.0. 33 zł

Bacardi spiced rum, cognac Poniatowski, Luxardo maraschino,
amaretto, lime, lemon, grapefruit, angostura bitter

Earl grey mat 33 zł

Earl grey tea infused Tanqueray gin, lemon,
sugar syrup, egg white

Lions mane 33 zł

Bulleit bourbon, homemade allspice dram,
angostura, lime, sugar syrup

Nicolas flamel 33 zł

Cognac poniatowski, homemade allspice dram,
orange, homemade apple cider syrup

Pink panther balls 33 zł

Vodka saska , pink pepper, St. germain, homemade cinnamon syrup,
4 bitters, lime, egg white

Bitter truth 33 zł

Plymount gin, 3 bitters, Martini bitter, lemon,
homemade cinnamon syrup, orange peel, brown sugar

Appletiny Martini 39 zł

Grey goose vodka, Calvados, homemade apple cider syrup,
lemon, sugar syrup

Smoked Old fashioned 39 zł

Bulleit bourbon, brown sugar, angostura bitter, orange bitter,
sparkling water, orange peel

Aperitif & wermut
Martini bianco / 80 ml /
Martini extra dry / 80 ml /
Martini fiero / 80 ml /
Martini rosato / 80 ml /
Martini rosso / 80 ml /
Martini riserva ambrato / 80 ml /
Martini riserva rubino / 80 ml /
Martini Bitter / 40 ml /
Aperol / 40 ml /
Archer's peach / 40 ml /
Campari / 40 ml /
Cynar / 40 ml /
Jagermeister / 40 ml /
Lillet blanc / 40 ml /
Lillet rouge / 40 ml /
Miód pitny / 80 ml /
Mead
Noilly prat / 40 ml /
Picon / 40 ml /

Gin 40 ml
12 zł
12 zł
12 zł
12 zł
12 zł
14 zł
14 zł
20 zł
13 zł
12 zł
16 zł
14 zł
16 zł
12 zł
12 zł
15 zł
10 zł
18 zł

Brandy & Cognac 40 ml
Baron otard VS
Calvados
Capel Pisco
Courvoisier VS
Hennesy FDC
hennessy VS
Hennessy XO
Hennessy Paradis
Metaxa 5*
Xiążę józef Poniatowski
Stock 84 Brandy VSOP

25 zł
30 zł
20 zł
28 zł
30 ZŁ
25 zł
130 zł
700 zł
13 zł
25 zł
15 zł

Bombay sapphire
Bosford rose
Beefeater
Bulldog
Dictador ortodoxy white
Dictador treasure black
Edgerton
Haymans old tom
Hendricks
Koval dry gin
Monkey 47
Saffron
Tanqueray No ten
Tanqueray london dry
Playmouth

18 zł
15 zł
16 zł
22 zł
20 zł
20 zł
28 zł
25 zł
23 zł
28 zł
35 zł
18 zł
24 zł
18 zł
26 zł

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

15 zł
12 zł
14 zł
14 zł
14 zł
16 zł
12 zł
12 zł
12 zł
12 zł
12 zł
12 zł

Bols marakuja
Bols passionfruit
Bols melon
Bols truskawka
Bols strawberry
Chartreuse yellow
Cherry heering
Cointreau
Creme de violette
De kuyper apricot brandy
De kuyper butterscotch
De kuyper wiśniowy
De kuyper cherry
De kuyper creme de banana
De kuyper creme de cacao
De kuyper miętowy
De kuyper mint
Disaronno
Drambuie
Galliano
Get 27 / miętowy /
/ mint /
Kahlua
liquor 43
Luxardo Maraschino
Midori melon
Mozart czekoladowy
Chocolate mozart
Passoa
Pimms
Rosolis kawowy
Coffee rosolis
Sambuca
Southern comfort
St-germain
Trinacria marsala
Wedel czekoladowy
Chocolate wedel

12 zł
12 zł
12 zł
16 zł
26 zł
14 zł
12 zł
12 zł
12 zł
12 zł
14 zł
14 zł
14 zł
18 zł
20 zł
16 zł
24 zł
12 zł
17 zł
14 zł
17 zł
14 zł
14 zł
14 zł
12 zł
14 zł
14 zł
18 zł
15 zł
12 zł

RUM 40 ml
Bacardi 10 Anos
Bacardi 8 Anos
Bacardi 4 Anos
Bacardi carta blanca
Bacardi carta negra
Bacardi carta oro
Bacardi spiced rum
Angostura reserva
Appleton estate 12
Banks 5
Brugal extra dry
Brugal anejo
Canario cachaca
Dictador 12 YO
Dictador 20 YO
Dictador claro
Dictador orange
Dictador XO perpetual
Dictador XO insolent
Goslings black seal 80
Havana club
Kraken
LeBlon cachaca
Malibu
Myers
Ron zacapa
Sailor jerry
Saint james
Santa teresa
Stroh 80
Wray & Nephew

33 zł
25 zł
17 zł
14 zł
14 zł
14 zł
14 zł
20 zł
16 zł
24 zł
15 zł
15 zł
16 zł
26 zł
35 zł
23 zł
24 zł
70 zł
75 zł
20 zł
16 zł
20 zł
22 zł
14 zł
18 zł
30 zł
16 zł
16 zł
22 zł
18 zł
22 zł

Tequila 40 ml
Don diego blanco
Don julio blanco
Patron kawowy
Sauza gold

14 zł
30 zł
30 zł
16 zł

Whiskey Bourbon 40 ml
Bakers
Basil hayden's
Bookers
Buffalo trace
Bulleit
Bulleit rye
Jim beam
Jim beam apple
Jim beam double oak
Jim beam honey
Jim beam red stag
Jim beam rye
Knob creek
Maker's mark
Old pepper
Woodford reserve

45 zł
42 zł
60 zł
20 zł
18 zł
18 zł
16 zł
16 zł
16 zł
16 zł
16 zł
20 zł
25 zł
20 zł
18 zł
40 zł

Whiskey Irlandzka 40 ml
Irish whiskey 40 ml
Bushmills
Kilbeggan
Tullamore dew

15 zł
26 zł
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
Ardbeg ten
Auchentoshan 12 YO
Auchentoshan american oak
Aultmore 12 YO
Benriach heart of speyside
Benriach 10 YO curiositas
Craigellachie 13 YO
Glenglassaugh evolution
Glendronach 12 YO
Glendronach 18 YO
Glenmorangie 10
Lagavoulin
Laphroaig 10 YO
Talisker
The balvenie 12

30 zł
30 zł
32 zł
30 zł
30 zł
38 zł
40 zł
40 zł
40 zł
45 zł
70 zł
28 zł
35 zł
35 zł
30 zł
30 zł

Whisky Szkocka 40 ml
Scotch whisky 40 ml
/Blended/
Dewar's white label
Dewars 8 YO
Dewar's 12 YO
Johnie walker black
Johnie walker gold
Monkey shoulder

14 zł
20 zł
28 zł
18 zł
30 zł
22 zł

Tennessee Whiskey 40 ml
Gentleman jack
Jack daniels
Jack daniels fire
Jack daniels honey
Jack Daniels Single barell

25 zł
18 zł
18 zł
18 zł
45 zł

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

14 zł
14 zł
14 zł
14 zł
14 zł

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

14 zł
16 zł
11 zł
11 zł
11 zł
16 zł
11 zł / 120 zł /
11 zł / 120 zł /
11 zł / 120 zł /
11 zł / 120 zł /
11 zł / 120 zł /
11 zł / 120 zł /
11 zł / 120 zł /
11 zł / 120 zł /
11 zł / 120 zł /
11 zł
15 zł
14 zł
11 zł
11 zł
12 zł

Wódka 40 ml / butelka /
Vodka 40 ml / bottle /
Absolut blue
Amundsen / 500 ml /
Belvedere
Bieluga noble / 700 ml /
Bieluga noble celebration / 700 ml /
Ciroc
Chopin black / 700 ml /
Chopin rye / 700 ml /
Finlandia / 700 ml /
Grey goose
Kauffman
Ketel one
Młody ziemniak
Potocki
Saska czysta / 500 ml /
Stock prestige

14 zł
12 zł / 130 zł /
20 zł
25 zł / 375 zł /
30 zł / 450 zł /
16 zł
16 zł / 270 zł /
14 zł / 210 zł /
12 zł / 180 zł /
24 zł
20 zł
16 zł
20 zł
25 zł
11 zł / 120 zł /
11 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

