
Napoje zimne
woda gazowana
    300 ml/ 700 ml 8 zł/ 18 zł
woda niegazowana
    300 ml/ 700 ml 8 zł/ 18 zł
sok świeży tłoczony 300 ml 16 zł
   /jabłkowy /
sok świeżo wyciskany 300 ml 18 zł
   / pomarańczowy / grejpfrutowy / mix /
coca-cola 250 ml 10 zł
coca-cola zero 250 ml 10 zł
fever tree 200 ml               16 zł
domowe lemoniady 350 ml: 
   cytrynowa 16 zł
   sezonowa 19 zł
   / zapytaj kelnera o dostępne smaki /

Napoje gorące 

herbata / 350 ml / 16 zł
dodatkowa filiżanka 3 zł
herbata zimowa 25 zł
espresso 10 zł
podwójne espresso 13 zł
espresso macchiato 11 zł
americano 14 zł
cappuccino 16 zł
flat white 16 zł
cafe latte 17 zł
latte macchiato 17 zł
latte z domowym syropem 19 zł
   / wanilia/ karmel/ cynamonowy/

kawa po irlandzku 37 zł
/ podwójne espresso, bushmills, cukier brązowy, domowa bita śmietana /

mleko 3 zł+
mleko roślinne 4 zł+
mleko bez laktozy  4 zł+

Cold drinks
sparkling water

300 ml / 700 ml 8 zł / 18 zł
still water
 300 ml / 700 ml 8 zł / 18 zł
Freshly pressed juice 300 ml 16 zł
   / apple / 
freshly squeezed juice 300 ml 18 zł
   / orange / grejpfruit / mix / 
coca-cola 250 ml 10 zł
coca-cola zero 250 ml 10 zł
fever tree 200 ml               16 zł
homemade lemonade 350 ml:
   lemon 16 zł
   seasonal 19 zł
     / ask the Waiter for an available flavours /

Hot drinks
tea / 350 ml / 16 zł
extra cup 3 zł
spiced tea /winter tea / 25 zł
espresso 10 zł
double espresso 13 zł
espresso macchiato 11 zł
americano 14 zł
cappuccino 16 zł
flat white 16 zł
cafe latte 17 zł
latte macchiato 17 zł
flavoured latte with homemade syrup 19 zł
   / vanilla/ caramel/ cinnamon /

irish coffee 37 zł
/ double espresso, bushmills, brown sugar, homemade whipped cream /

milk 3 zł+
plant milk 4 zł+
lactose-free milk 4  zł+



Piwa kraftowe/ butelka/ 500 ml 20 zł

Craft beers / bottle / 500 ml

Korona olbrachta /pils
PRL /pale lager
Ciemna strona cieszyna /ciemne / dark
Raciborskie Rżnięte  /Pół ciemne / semi-dark
Jurajska Pomarańcza  /pszeniczne smakowe / flavored wheat
Jurajskie Miodowe / honey beer /
Zero to hero / bezalkoholowe/ non-alcoholic beer

Karmnikowe piwa z beczki / 500 ml

Karmnik draft beers / 500 ml

Karmnikowa IPA  24 zł
Karmnikowe Białe pszeniczne / White wheat  /Witbier /  20 zł

Wino grzane 180 ml   25 zł

Mulled wine

Cydr dziki jabłkowy 330 ml   22 zł

apple Cider

Wino musujące
Sparkling wine
Martini Prosecco / kieliszek 125 ml 28 zł

    glass 125 ml
Martini Asti / butelka 750 ml 170 zł

         bottle 750 ml
Martini Prosecco / butelka 750 ml 170 zł

    bottle 750 ml
Prosecco Catullio Spumante DOC

    butelka 750 ml 200 zł
    bottle 750 ml



Wina białe   125 ml / butelka
White wine   125 ml / bottle

Trebbiano D Abr Rocca Antica  22 zł / 130 zł
wytrawne / Abruzja / Włochy / 2021
dry / Abruzzo / Italy / 2020

Tenute del Pojo Pecorino IGP  26 zł / 155 zł
Wytrawne / Abruzja / Włochy / 2021
Dry / Abruzzo / Italy / 2021

Terra Musa Sauvignon DOC BIO   29 zł / 175 zł
Wytrawne / Wenecja  / Włochy / 2021
Dry / Venetto  / Italy / 2021

Wachtenburg riesling Classic   175 zł
Wytrawne / Pfalz  / Niemcy / 2021
Dry / Pfalz  / Germany / 2021

Nobodys hero Sauvignon Blanc   240 zł
wytrawne / Marlborough / Nowa zelandia / 2017
Dry / Marlborough / New zeland / 2017

Bolzano Chardonnay Kleinstein   290 zł
Wytrawne / Alto adige / Włochy / 2020
Dry / Alto adige / Italy / 2020

Wina czerwone   125 ml / butelka
Red wine   125 ml / bottle

The 7th generation Carmenere  22 zł / 130 zł
Wytrawne / VII region / Chile / 2020
Dry / VII region / Chile / 2020

La Petite Gargotte Merlot IGP PdR  26 zł / 155 zł
Półwytrawne / lanngwedocja / Francja / 2020
Semidry / lanquedoc- Roussilon / France / 2020

I Balzi Barbera Passito Piemonte DOC  29 zł / 175 zł
półwytrawne / piemont / Włochy / 2021
Semidry / piemonte / Italy / 2021

Balbo Estate Malbec   185 zł
Wytrawne / Mendoza/ Argentyna / 2020
Dry / Mendoza / Argentina / 2020

Chianti II Quarto Riserva DOCG   210 zł
wytrawne / toskania / Włochy / 2020
Dry / tuscany / Italy / 2020

Sammarco Primitivo di Manduria DOP   220 zł
Wytrawne / Apulia  / Włochy / 2020
Dry / Apulia  / Italy / 2020

Conde Valdemar Gran Reserva   385 zł
Wytrawne / Rioja / Hiszpania / 2012
Dry / Rioja / Spain / 2012



Karmnikowe klasyki

Aperol spritz 35 zł
/ w karmnikowym stylu /
Aperol, śweża pomarańcza, cytryna, syrop cukrowy, prosecco 

Red stripper 2.0. 35 zł
Gin, Cointreau, świeży rozmaryn, cytryna, 
puree z czerwonej porzeczki, syrop cukrowy

Długa wyspa mrożona herbata 35 zł
Biały rum, Cointreau, Wódka czysta, gin,  
Tequila biała, cytryna, syrop cukrowy, coca-cola

Karmnikowe negroni 35 zł
Wytrawny wermut, gin, 
gorzki aperitif, bitter pomarańczowy, skórka z pomarańczy

Whisky sour 35 zł
Jack daniel s, cytryna, syrop cukrowy, angostura bitter, białko'

Pornstar martini 35 zł
Wódka czysta, Passoa, limonka, puree marakujowe, syrop cukrowy
syrop waniliowy, prosecco

Hemingway daiquiri 35 zł
Biały rum, Luxardo maraschino, limonka, syrop cukrowy, grejpfrut

New York sour 35 zł
Bourbon, Luxardo maraschino, porto, cytryna, 
syrop cukrowy, białko

Gruszkowy bez collins 35 zł
Gin, St. germain, puree gruszkowe, syrop miodowy, angostura bitter, cytryna, 
woda gazowana

Śliwka w czekoladzie 35 zł
Wódka śliwka węgierka, creme de cacao, cytryna, syrop waniliowy, białko,
wiórki gorzkiej czekolady

Woda święcona 2.0. 35 zł
Rum przyprawowy, koniak, Luxardo maraschino,
Amaretto, limonka, cytryna, grejpfrut, angostura bitter

Earl grey mat 35 zł
Gin infuzowany herbatą Earl grey, cytryna,
syrop cukrowy, białko

Lwia grzywa 35 zł
Bourbon, domowy allspice dram, angostura bitter,
limonka, syrop cukrowy

Nicolas flamel 35 zł
Koniak, domowy allspice dram,
pomarańcza, domowa redukcja z cydru jabłkowego

Kulki różowej pantery 35 zł
Wódka czysta, St. germain, różowy pieprz, domowy syrop cynamonowy, 4 
bittery, limonka, białko

Gorzka prawda 35 zł
Gin, 3 bittery, bitter aperitif, cytryna,
domowy syrop cynamonowy, skóra z pomarańczy, brązowy cukier 

Appletiny Martini 42 zł
Wódka Grey goose, Calvados, domowa redukcja z cydru jabłkowego,
cytryna, syrop cukrowy

Zadymiane Old fashioned 44 zł
Bourbon, brązowy cukier, angostura bitter, 
bitter pomarańczowy, woda gazowana, skórka pomarańczy



Karmnik style classics

Aperol spritz 35 zł
/karmnik style/
Aperol, orange, lemon, sugar syrup, prosecco

Red stripper 2.0. 35 zł
Gin, Cointreau, fresh rosemary, lemon,
redcurant puree, sugar syrup

Long island ice tea 35 zł
White rum, Cointreau, vodka, gin,
silver tequila, lemon, sugar syrup, coca-cola

Karmnikowe negroni 35 zł
Dry wermut, gin,  bitter aperitf ,
orange peel, Orange bitter

Whisky sour 35 zł
Jack daniel s, lemon, sugar syrup, angostura bitter, white egg'

Pornstar martini 35 zł
Vodka, Passoa, lime, passionfruit puree,
vanilla syrup, sugar syrup, prosecco

Hemingway daiquiri 35 zł
White rum, Luxardo maraschino,
grejpfruit, lime, sugar syrup

New York sour 35 zł
Bourbon, Luxardo maraschino, porto,
lemon, sugar syrup, egg white

Elderberry & pear collins 35 zł
Gin, St. germain, pear puree, honey syrup,
angostura bitter, lemon, sparkling water

Plum in chocolate 35 zł
Purple plam vodka, creme de cacao, lemon, vanilla syrup, egg white, 
topping with dark chocolate

Holy water 2.0. 35 zł
Spiced rum, cognac, Luxardo maraschino, amaretto, lime, lemon, grapefruit,
angostura bitter

Earl grey mat 35 zł
Earl grey tea infused gin, lemon,
sugar syrup, egg white

Lions mane 35 zł
Bourbon, homemade allspice dram,
angostura, lime, sugar syrup

Nicolas flamel 35 zł
Cognac, homemade allspice dram,
orange, homemade apple cider syrup

Pink panther balls 35 zł
Vodka , pink pepper, St. germain, homemade cinnamon syrup,
4 bitters, lime, egg white

Bitter truth 35 zł
Gin, 3 bitters, bitter aperitif, lemon,
homemade cinnamon syrup, orange peel, brown sugar 

Appletiny Martini 42 zł
Grey goose vodka, Calvados, homemade apple cider syrup,
lemon, sugar syrup

Smoked Old fashioned 44 zł
Bourbon, brown sugar, angostura bitter, orange bitter, 
sparkling water, orange peel



Aperitif & wermut
Martini bianco / 80 ml / 16 zł
Martini extra dry / 80 ml / 16 zł
Martini fiero / 80 ml / 16 zł
Martini rosato / 80 ml / 16 zł
Martini rosso / 80 ml / 16 zł
Martini riserva ambrato / 80 ml / 18 zł
Martini riserva rubino / 80 ml / 18 zł
Martini Bitter / 40 ml / 22 zł
Aperol / 40 ml / 17 zł
Archer s peach / 40 ml / ' 16 zł
Campari / 40 ml / 18 zł
Jagermeister / 40 ml / 20 zł
Lillet rouge / 40 ml / 16 zł
Miód pitny / 80 ml / 17 zł
    Mead
Noilly prat / 40 ml / 14 zł
Picon / 40 ml / 20 zł

Brandy & Cognac 40 ml
Calvados 33 zł
Capel Pisco 22 zł
Hennessy XO 165 zł
Hennessy Paradis 770 zł
Stock 84 Brandy VSOP 17 zł

Gin 40 ml
Bombay sapphire 24 zł
Bosford rose 17 zł
Beefeater 20 zł
Bulldog 24 zł
Dictador ortodoxy white 24 zł
Dictador treasure black 24 zł
Edgerton 30 zł
Haymans old tom 29 zł
Hendricks 27 zł
Koval dry gin 32 zł
Monkey 47 39 zł
Saffron 20 zł
Tanqueray No ten 27 zł
Tanqueray london dry 20 zł

Likiery 40 ml
Liqueurs 40 ml
Absynt 17 zł
Advocaat 16 zł
Amaretto madruzzo 16 zł
Averna 16 zł
Baileys 16 zł
Benedictine dom 18 zł
Bols apricot brandy 14 zł
Bols butterscotch 14 zł
Bols creme de casis 14 zł
Bols jogurt 14 zł
Bols lychee 14 zł



Bols melon 14 zł
Bols truskawka 14 zł
    Bols strawberry
Chartreuse yellow 18 zł
Cherry heering 29 zł
Cointreau 16 zł
Creme de violette 14 zł
De kuyper apricot brandy 14 zł
De kuyper butterscotch 14 zł
De kuyper wiśniowy 14 zł
   De kuyper cherry
De kuyper creme de banana 16 zł
De kuyper creme de cacao 16 zł
De kuyper miętowy 16 zł
   De kuyper mint
Disaronno 20 zł
Drambuie 22 zł
Galliano 18 zł
Kahlua 14 zł
liquor 43 19 zł
Luxardo Maraschino 16 zł
Midori melon 19 zł
Mozart czekoladowy 16 zł
   Chocolate mozart
Passoa 16 zł
Pimms 16 zł
Sambuca 16 zł
Southern comfort 16 zł
St-germain 20 zł

RUM 40 ml

Bacardi 10 Anos 36 zł
Bacardi 8 Anos 28 zł
Bacardi 4 Anos 19 zł
Bacardi carta blanca 18 zł
Bacardi carta negra 18 zł
Bacardi carta oro 18 zł
Bacardi spiced rum  18 zł
Angostura reserva 22 zł
Appleton estate 12 18 zł
Brugal extra dry 18 zł
Brugal anejo 18 zł
Canario cachaca 18 zł
Dictador 20 YO 39 zł
Dictador amber 26 zł
Dictador claro 26 zł
Dictador orange  26 zł
Dictador XO perpetual  77 zł
Dictador XO insolent 82 zł
Goslings black seal 80 22 zł
Havana club 18 zł
Malibu 18 zł
Myers 20 zł
Saint james 18 zł
Santa teresa 25 zł
Stroh 80 20 zł
Wray & Nephew 25 zł



Tequila 40 ml

Camino blanco 18 zł
Don diego blanco 18 zł

Whiskey Bourbon  40 ml

Bakers 49 zł
Basil hayden s' 46 zł
Bookers 66 zł
Bulleit 20 zł
Bulleit rye 20 zł
Jim beam 18 zł
Jim beam apple 18 zł
Jim beam double oak 18 zł
Jim beam honey 18 zł
Jim beam red stag 18 zł
Jim beam rye 22 zł
Old pepper 20 zł
Woodford reserve 44 zł

Whiskey Irlandzka 40 ml
Irish whiskey 40 ml

Bushmills 18 zł

Whisky Szkocka 40 ml
Scotch whisky 40 ml 
/Single malt/

Aberfeldy 12 YO 33 zł
Ardbeg ten 33 zł
Auchentoshan 12 YO 35 zł
Auchentoshan american oak 33 zł
Benriach heart of speyside 41 zł
Benriach 10 YO curiositas 44 zł
Craigellachie 13 YO 44 zł
Glenglassaugh evolution 44 zł
Glendronach 12 YO 49 zł
Glendronach 18 YO 77 zł

Whisky Szkocka 40 ml
Scotch whisky 40 ml
/Blended/

Dewar s 12 YO ' 31 zł
Monkey shoulder 25 zł

Tennessee Whiskey  40 ml

Jack daniels 25 zł
Jack daniels fire 25 zł
Jack Daniels Single barell 49 zł



Wódka smakowa 40 ml / butelka /
Flavoured vodka 40 ml / bottle /

Absolut gruszkowy / pear 16 zł
Becherovka 16 zł
Goldwasser 18 zł
Lubelska porzeczkowa / blackcurrant 13 zł
Lubelska żurawinowa / cranberry 13 zł
Saska kawa z nutą brandy              15 zł
   coffee & brandy
Saska orzech laskowy / hazelnut               15 zł
Saska Pomarańcza / orange            15 zł
Saska pigwa / quince / 500 ml / 15 zł / 170 zł /
Saska śliwka węgierka / plum         15 zł
Saska wiśnia z nutą rumu               15 zł
   cherry & rum
Soplica staropolska 17 zł
Smirnoff espresso 16 zł
Żołądkowa gorzka tradycyjna 14 zł
Żołądkowa gorzka miętowa 14 zł
Żubrówka bison grass 15 zł

Wódka 40 ml / butelka /
Vodka 40 ml / bottle /

Amundsen / 500 ml / 17 zł / 195 zł /
Belvedere / 700 ml / 35 zł / 525 zł /
Bieluga noble 35 zł
Bieluga noble celebration 44 zł
Chopin black / 500 ml / 30 zł / 345 zł /
Chopin rye / 700 ml / 22 zł / 360 zł /
Grey goose 29 zł
Kauffman 22 zł
Młody ziemniak 2019 78 zł
Młody ziemniak 2020 58 zł
Młody ziemniak 2021 42 zł
Potocki 44 zł
Saska czysta / 500 ml / 15 zł / 170 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

