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
tonic kinley 250 ml
tonic lord of taste 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
tonic kinley 250 ml
9 zł
tonic lord of taste 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
9 zł
14 zł
14 zł
17 zł

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

Hot drinks
14 zł
2 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
mleko roślinne
mleko bez laktozy

+2 zł
+3 zł
+3 zł

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

14 zł
2 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

milk
plant milk
lactose-free milk

+2 zł
+3 zł
+3 zł

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

Piwa kraftowe/ butelka/ 500 ml
Craft beers / bottle / 500 ml

18 zł

Korona olbrachta /pils
PRL /lager
Ciemna strona cieszyna /ciemne / dark
Raciborskie Rżnięte /Pół ciemne / semi-dark
Jurajska Pomarańcza /pszeniczne smakowe / flavored wheat

Karmnikowe piwa z beczki / 500 ml

Cydr / cider
Wino musujące

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

Karmnikowa IPA 22 zł
Karmnikowe Białe pszeniczne /Witbier / 18 zł

Sparkling wine

Karmnik draft beers / 500 ml

Martini Prosecco / glass 125 ml
Martini Asti / bottle 750 ml
Martini prosecco / bottle 750 ml

Karmnik IPA 22 zł
Karmnik White wheat /Witbier / 18 zł

20 zł

22 zł
120 zł
120 zł

22 zł
120 zł
120 zł

Wina białe 125 ml / butelka

White wine 125 ml / bottle

Casa pecunia pinot grigio 18 zł / 110 zł

Casa pecunia pinot grigio 18 zł / 110 zł

Pago Casa Benasal Blanco Organic 130 zł
gewurztraminer & moscatel

Pago Casa Benasal Blanco Organic 130 zł
gewurztraminer & moscatel

Santa sofia Antichello Soave 135 zł

Santa sofia Antichello Soave 135 zł

Settesoli vermentino 21 zł / 125 zł

Settesoli vermentino 21 zł / 125 zł

Gavarez vinho verde 20 zł / 120 zł

Gavarez vinho verde 20 zł / 120 zł

Wina czerwone 125 ml / butelka

Red wine 125 ml / bottle

Tenta Cabernet Sauvignon 18 zł / 110 zł

Tenta Cabernet Sauvignon 18 zł / 110 zł

The 7th generation Carmenere 18 zł / 110 zł

The 7th generation Carmenere 18 zł / 110 zł

Il Capolavoro Primitivo di Manduria 200 zł

Il Capolavoro Primitivo di Manduria 200 zł

Marques del turia 120 zł

Marques del turia 120 zł

Sammarco Primitivo di Manduria DOP 140 zł

Sammarco Primitivo di Manduria DOP 140 zł

Pinot Noir 130 zł

Pinot Noir 130 zł

Wytrawne / Wenecje Euganejska / Włochy / 2021

Wytrawne / Walencja / Hiszpania / 2021
Wytrawne / Werona / Włochy / 2020

Wytrawne / Sycylja / Włochy / 2020

półwytrawne / Gondomar / Portugalia / 2020

Wytrawne / Chile / 2020

Wytrawne / VII region / Chile / 2020

Wytrawne / Wenecja Euganejska / Włochy / 2019
Wytrawne / Walencja / Hiszpania / 2019
Wytrawne / Apulia / Włochy / 2019

Wytrawne / Burgundia / Francja / 2020

Dry / Veneto / Italy / 2021

Dry / pago casa gran / Valencia / Spain / 2021
Dry / Verona / Italy / 2020
Dry / Sicily / Italy / 2020

Semidry / Gondomar / Portugal / 2020

Dry / Chile / 2020

Dry / VII region / Chile / 2020
Dry / Veneto / Italy / 2019

Dry / Valencia / Spain / 2019
Dry / Puglia / Italy / 2019

Dry / Burgundia / France / 2020

Karmnikowe klasyki
Aperol spritz 33 zł

/ w karmnikowym stylu /

Aperol, śweża pomarańcza, cytryna, syrop cukrowy, prosecco

Red stripper 2.0. 33 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

Śliwka w czekoladzie 33 zł

Saska śliwka węgierka, creme de cacao white, cytryna, syrop waniliowy,
białko, wiórki gorzkiej czekolady

Woda święcona 2.0. 33 zł

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

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

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

Pornstar martini 33 zł

Kulki różowej pantery 33 zł

Wódka saska, Passoa, cytryna, puree marakujowe, syrop cukrowy
syrop waniliowy, prosecco

Wódka saska, St. germain, różowy pieprz, domowy syrop cynamonowy, 4
bittery, limonka, białko

Hemingway daiquiri 33 zł

Gorzka prawda 33 zł

New York sour 33 zł

Appletiny Martini 39 zł

Bacardi carta blanca rum, Luxardo maraschino, limonka, syrop cukrowy,
grejpfrut
Jim beam, Luxardo maraschino, porto, cytryna,
syrop cukrowy, białko

Gruszkowy bez collins 33 zł

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

Tanqueray Gin, 3 bittery, Martini bitter, cytryna,
domowy syrop cynamonowy, skóra z pomarańczy, brązowy cukier

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

Zadymiane Old fashioned 39 zł

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

Karmnik style classics

Plum in chocolate 33 zł

Aperol spritz 33 zł

Saska purple plam, creme de cacao white, lemon, vanilla syrup, egg white,
topping with dark chocolate

Aperol, orange, lemon, sugar syrup, prosecco

Holy water 2.0. 33 zł

/karmnik style/

Red stripper 2.0. 33 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

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

Tanqueray 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 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
15 zł
10 zł
18 zł

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

30 zł
20 zł
28 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

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

Likiery 40 ml
Liqueurs 40 ml
Absynt
Advocaat
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
Kahlua
liquor 43
Luxardo Maraschino
Midori melon
Mozart czekoladowy
Chocolate mozart
Passoa
Pimms
Rosolis kawowy
Coffee rosolis
Sambuca
Southern comfort
St-germain
Trinacria marsala

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

Whiskey Irlandzka 40 ml
Irish whiskey 40 ml

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

14 zł
14 zł
30 zł
16 zł

Whiskey Bourbon 40 ml

Bushmills
Kilbeggan

Whiskey Japońska 40 ml
Japanese whiskey 40 ml
Hibiki japanese harmony

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
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
18 zł
40 zł

15 zł
26 zł

90 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

30 zł
30 zł
32 zł
30 zł
30 zł
38 zł
40 zł
40 zł
40 zł
45 zł
70 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/ pear
Becherovka
Finlandia limonkowa/ lime
Finlandia mango
Finlandia żurawinowa/ cranberry
Goldwasser
Lubelska cytrynowa/ lemon
Lubelska porzeczkowa /blackcurrant
Lubelska żurawinowa/cranberry

14 zł
14 zł
14 zł
14 zł
14 zł
16 zł
11 zł
11 zł
11 zł

Passover slivovitz
16 zł
Saska czarny bez /elderberry / 500 ml / 11 zł / 120 zł /
Saska czerwona porzeczka / 500 ml/ 11 zł / 120 zł /
Saska red currant
Saska dzika róża/ wild rose / 500 ml / 11 zł / 120 zł /
Saska kawa z nutą brandy / 500 ml / 11 zł / 120 zł /
Saska coffee & brandy
Saska orzech laskowy/hazelnut/ 500 ml/ 11 zł / 120 zł /
Saska pigwa/ quince / 500 ml /
11 zł / 120 zł /
Saska śliwka węgierka /plum / 500 ml / 11 zł / 120 zł /
Saska wiśnia z nutą rumu / 500 ml /
11 zł / 120 zł /
Saska cherry & rum
Siwucha
11 zł
Soplica staropolska
15 zł
Smirnoff espresso
14 zł
Żołądkowa gorzka tradycyjna
11 zł
Żołądkowa gorzka miętowa
11 zł
Żubrówka bison grass
12 zł

Wódka 40 ml / butelka /
Vodka 40 ml / bottle /
Amundsen / 500 ml /
Belvedere
Bieluga noble / 700 ml /
Bieluga noble celebration / 700 ml /
Chopin black / 700 ml /
Chopin rye / 700 ml /
Grey goose
Kauffman
Młody ziemniak 2020
Młody ziemniak 2021
Potocki
Saska czysta / 500 ml /
Stock prestige

12 zł / 130 zł /
22 zł
25 zł / 375 zł /
30 zł / 450 zł /
16 zł / 270 zł /
14 zł / 210 zł /
26 zł
20 zł
25 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

