
 

Menu 
Przystawki/Starters 

Śledzik bałtycki marynowany w cydrze podany w pomidorach z cebulą, 
jabłkiem, ogórkiem kiszonym i suszoną śliwką/ Pomeranian herring marinated in 

cider (250g) served in tomato with onion, apple, pickled cucumber and dried plum 
Szynka parmeńska 40 g na sałatach z winegretem podana z winogronami, 
orzechami włoskimi i Grana Padano/parma ham served on fresh salads with 

grapes, walnuts and Grana Padano. 
Pierogi jarskie- ze szpinakiem i serem feta (3 szt), z twarogiem, ziemniakami i 

cebulą (3 szt), polane śmietaną truflową/ Vegetarian dumplings- with spinach and 
feta- (3 pcs), with cottage cheese, potatoes and onion (3 pcs) with truffle cream  

  
Zupa/Soup 

Starogdańska zupa rybna/ Fish soup (450 ml) 
Żurek z białą kiełbasą i jajkiem/ Sour soup (450ml) 

 
Sałaty/Salads 

Z popcornem z kaszy gryczanej (jarmuż, seler naciowy, miechunka, feta, sos 
jogurtowo- czosnkowy, popcorn z kaszy gryczanej)/ With buckwheat’s popcorn 

(kale, celery, physalis, feta, garlic sauce, buckwheat’s popcorn) 300g 
Z komosą ryżową (sałaty, komosa ryżowa, brokuły, pomidorki cherry, czerwona 
cebula, kolendra, oliwa limonkowa)/ Quinoa salad (lettuce,quinoa, broccoli, cherry 

tomatoes, red onion, coriander, lime oil) 300g 
  

Dania główne/Main dishes 
Kurczak/ Chicken 

 Filet z kurczaka w chrupiącej, ziołowej panierce (180g)/ ziemniaki pieczone/ 
ratatouille z warzyw/ oliwa czosnkowa/ Chicken breast in crispy, herb batter 

(180g) / baked potatoes/ ratatouille with vegetables / garlic oil 
Żeberko wieprzowe/ Pork rib 

Żeberko duszone w miodzie pitnym (min. 350g)/ domowe kopytka/ kukurydza, 
brokuł, kalafior, pomidorki cherry/ winegret Pork rib steved in honey (min. 350g)/ 

potato dumplings/ corn, broccoli, cauliflower, cherry tomatoes/ vinegre  
Polędwiczka wieprzowa/ Pork tenderloin 

Polędwiczka wieprzowa nadziewana żurawiną (200g)/ sos z cydru/ kasza bulgur/ 
colesław z kalafiora/ Pork tenderloin with cranberry (200g) / cider sauce/ bulgur/ 

coleslaw with cauliflower 
Dorsz/ Cod 

Polędwiczka z dorsza zapiekana w pomidorach (200g)/ ziemniaki pieczone/ 
sałaty/ pomidorki cherry/ pepperoni/ sos jogurtowy/ Cod loin baked with tomato/ 

baked potatoes/ salads/ cherry tomatoes/ pepperoni/ joghurt sos 
Sandacz/ Zander 

Sandacz (200g) na grzybach portobello z cebulką/ kasza jaglana/ fasolka 
szparagowa/ Zander (200g) on portobello mushrooms with onion/ milled/ Green 

Beans 
Flądra/ Flounder 

Smażona flądra (min. 350g)/ kopytka/ rucola, pomidorki cherry, miechunka/ oliwa 
limonkowa/ Fried flounder (min. 350g)/ potato dumplings/  rucola, cherry 

tomatoes, physalis/ lime oil 
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Dla dzieci/ For children 

Klopsiki wieprzowe/ Pork meatballs 
Klopsiki w sosie pomidorowym (130g)/ puree z ziemniaków/ ogórki w śmietanie/ 

Meatballs in tomato sauce/ mashed potatoes/ cucumber in sour cream 
 

Pizza 
Margherita (sos pomidorowy, oregano, mozzarella) 

(tomato sauce, oregano, mozzarella) 
Prosciutto (sos pomidorowy, szynka parmeńska, rukola, pomidory, mozzarella) 

(tomato sauce, parma ham, rucola, tomato, mozzarella) 
Serowa Funghi (sos pomidorowy, brie, ser pleśniowy, grzyby portobello, cebula) 

(tomato sauce, brie, blue cheese, portobello mushrooms, onion) 
 

Desery/Desserts 
Ciasto/ Cakes 

Lody z owocami i bitą śmietaną/ Ice cream with fruit and whipped cream 
 

Napoje/Soft drinks 
Coca cola, Fanta, Sprite, Tonic, Fuzetea (250 ml) 

Woda/water: Kropla Beskidu, Kropla Delice(330 ml/750 ml) 
Sok Cappy: pomarańczowy, jabłkowy/Cappy juice: orange, apple (250 ml) 

Sok 100%: pomarańczowy, jabłkowy(1,25 l)/100% juice: orange, apple (1,25l) 
 

Smoothies - 300 ml 
Owocowa moc - jagoda, truskawka, jeżyna/blueberry, strawberry, blackberry 

Tropikalne niebo - brzoskwinia, marakuja, mango/peach, passion fruit, mango 
Detox - szpinak, jabłko, marchew, imbir, skórka cytrynowa/spinach, apple, carrot, 

ginger, lemon peel 
Mocno zmięty - awokado, jabłko, mięta, gruszka, banan/avocado, apple, mint, 

pear, bananna 
 

Napoje gorące/Hot drinks 
Espresso 

Podwójne espresso/double espresso 
Kawa: biała/white coffee, czarna/black coffee, cappuccino, latte 

Kawa na wynos 300ml 
Kawa mrożona/ Ice coffee 

Gorąca czekolada/ Hot chocolate 
Gorąca czekolada z bitą śmietaną/ Hot chocolate with whipped cream 

Herbata Sir William’s (dzbanek)/A pot of Sir William’s Tea- King of Ceylon, Royal 
Earl Grey, Lady White, Mint Prince, Lord of Cherries, Queen of Raspberries, 

Cinamon Princess, Green Kingdom 
 

Piwo /Beer 
Złote Lwy, Koźlak, Pszeniczniak 0,5l 12 zł 

Złote Lwy 0,3l 9 zł 
Piwo grzane 0,3l/0,5l 9 zł / 12 zł 
Żywiec bezalkoholowy 0,5l 12 zł 
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Lista alergenów dostępna w barze 



Cydr/ Cider 
Cydr Dobroński/ Cider (0,3l/0,5l) 9 zł / 12 zł 

 

Wino/ Wine 
Wino grzane/ Mulled wine 200ml 12 zł 

Ucenda Macabeo (białe i czerwone delikatnie wytrawne, hiszpańskie) 
150 ml/500 ml/750 ml 12 zł / 37 zł / 49 zł 

Fruttisecco (owocowe, delikatnie musujące) 150ml/ 500ml 12 zł / 36 zł 
Fruttisecco (owocowe, delikatnie musujące, mango, arbuz/ watermelon)) but. 

200ml 14 zł 
Vitali Trebbiano (białe, delikatnie wytrawne, włoskie) 750 ml 66 zł 

Kerner (białe, półsłodkie, niemieckie) 750 ml 78 zł 
Chardonnay Envyfol (białe, wytrawne, francuskie) 750 ml 78 zł 

Burbero Montepulciano (czerwone, delikatnie wytrawne, włoskie) 750 ml 66 zł 
Syrah Envyfol (czerwone, wytrawne, francuskie) 750ml 68 zł 

Moncagua Malbec (czerwone, wytrawne, argentyńskie) 750 ml 86 zł 
Cava (wytrawne, musujące, białe) 750 ml 68 zł 

Inne alkohole/ Alkohols 
Wódka Wyborowa 40 ml / 0,5l 7 zł / 55 zł 

Finlandia 40 ml / 0,5l 9 zł / 75 zł 
Johnnie Walker Red Label 40 ml / 0,5l 12 zł / 95 zł 

Jack Daniel’s 40 ml / 0,5l 16 zł / 125 zł 
Seagram’s gin 40 ml 10 zł 

Captain Morgan rum 40 ml 12 zł 
Jagermeister 40 ml 14 zł 
Goldwasser 40 ml 19 zł 

Hennessy Cognac 40 ml 22 zł 
Monte Santi Spritz 200ml 19 zł 

Leemon Demon (lemoniada, alk. 4,5%)- cytrynowy/ lemon, arbuzowy/ 
watermelon, grapefruit, rabarbarowy/ rhubarb 275ml 10 zł 

Smoothsecco (alk. 10%) Mimosa, Rossini, Bellini 200ml 16 zł 

Drinki/ Coctails 
Pinacolada- Rum 40ml, Malibu 40ml, sok ananasowy, śmietanka/ 22 zł 

Rum 40ml, Malibu 40ml, pineapple juice, cream 
 

Whisky up- Whisky 40ml, Likier brzoskwiniowy 20 ml, Sprite/ 19 zł 
Whisky 40ml, peach liqueir 20ml, Sprite 

 

Happy- Wyborowa 40ml, Malibu 20ml, Likier brzoskwiniowy 20ml 
sok pomarańczowy/ 22 zł 

Vodka 40ml, Malibu 20ml, peach liqueir 20ml, orange juice 
 

Black Russian- Wyborowa 40ml, Kahlua 20ml / Vodka 40ml, Kahlua 20ml 16 zł 
 

White Russian- Wyborowa 40ml, Kahlua 20ml, śmietanka/ 18 zł 
Vodka 40ml, Kahlua 20ml, cream 

 

Cointreau Fizz- Cointreau 50ml, limonka, woda gazowana/ 18 zł  
Cointreau 50ml, lime, sparkling water 
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