UWAGA - w cenie każdego zestawu - bukiet surówek, chlebek arabski, do
wyboru - kuskus/ryż/frytki/ziemniaczki i sos: śmietankowo-czosnkowy,
paprykowy ostry/łagodny, majonezowo-musztardowy z kurkumą

TAJINE [tażin]
Tażin to arabskie naczynie służące do pieczenia mięs nad rozżarzonym węglem lub drewnem,
rozpowszechnione w kuchniach Maghrebu, zwłaszcza w Maroku. Do przygotowywania potraw
używa się minimalnej ilości oleju, ponieważ kluczowym procesem jest
gotowanie na parze pod stożkową pokrywką. Jej unikalny kształt, a także glina, z której naczynie
jest wykonane powodują, że potrawy nabierają niepowtarzalnych, g ł ę b o k i c h s m a k ó w .
ZAMÓW, WARTO:) !!!

TAŻIN (dla 2 osób)
wegetariański:
TAŻIN MIODOWY

39,90 zł

aromatyczne danie z cieciorki i marchwi, z dodatkiem cebuli, czosnku, rodzynek, ziół, miodu
i świeżej natki pietruszki. Kuskus/ryż, bukiet surówek, chlebek arabski (gł. skł. 200g/ 550g)

TAŻIN PIKANTNY

39,90 zł

duszone ziemniaki, czerwona papryka, cieciorka i oliwki, z dodatkiem cebuli, czosnku,
rodzynek, ziół i świeżej natki pietruszki. Bukiet surówek, chlebek arabski

mięsny:
TAŻIN CYTRYNOWY

55,90 zł

soczyste kawałki piersi z kurczaka, z dodatkiem cebuli, czosnku, cytryny, zielonych oliwek,
rodzynek, płatków migdałów, ziół, i świeżej natki pietruszki
Kuskus/ryż/ziemniaczki/frytki, bukiet surówek, chlebek arabski

TAŻIN POMARAŃCZOWY

59,90 zł

soczyste kawałki piersi z kurczaka, z dodatkiem cebuli, czosnku, pomarańczy, zielonej papryki,
czarnych oliwek, suszonych moreli, ziół i świeżej natki pietruszki
Kuskus/ryż/ziemniaczki/frytki, bukiet surówek, chlebek arabski

UWAGA! Potrawa w tażinie, jako ZDROWY I NATURALNY „SLOW FOOD”:) dusi się na
wolnym ogniu przez około 45min.
GWARANTUJEMY ŻE WARTO POCZEKAĆ NA TEN NIEPOWTARZALNY SMAK.
W międzyczasie polecamy zamówienie przystawek, sziszy lub herbaty arabskiej.

BARANINA
KEBAB ABBU

27,50 zł

delikatne mielone mięso jagnięce, grillowane, doprawione subtelną mieszanką przypraw
(gł. skł. 140g/ 490g)

KEBAB ABBU SPECJAL

29,50 zł

delikatne mielone mięso jagnięce, grillowane i zapieczone z żółtym serem,
doprawione subtelną mieszanką przypraw (gł. skł. 140g/ 500g)

GULASZ KAIR

32,50 zł

kremowy, lekko pikantny gulasz z łopatki baraniej, z dodatkiem papryki, zielonej fasolki oraz
aromatycznych ziół (gł. skł. 350ml/ 500g)

BARANINA MAMDUH

31,50 zł

udziec barani pokrojony w drobne paski, macerowany w orientalnych przyprawach,
grillowany z plastrami bakłażana (gł. skł. 140g/ 500g)

SZASZŁYK FARID
grillowany szaszłyk z udźca baraniego, z zieloną papryką i słodką cebulą, doprawiony
oryginalną mieszanką arabskich przypraw z nutą cytryny (gł. skł. 170g/ 500g)

31,50 zł

CIELĘCINA
BAMIA

27,50 zł

Bamia to arabska, niespotykana u nas odmiana fasoli szparagowej o wspaniałym,
łagodnym smaku, z cielęciną w sosie pomidorowym przyprawionym w sposób orientalny,
ryż (gł. skł. 100g/ 650g)

STEK ALIBABA

31,50 zł

grilowany, specjalnie przyprawiony stek z cielęciny z cebulką (gł. skł. 115g/ 500g)

PRZYSTAWKI
ARABSKIE KORECZKI

6,00zł

malutkie wołowe kotleciki z czarną oliwką - idealna przekąska do piwa
dla tych, którzy nie lubią chipsów i orzeszków ;-)(gł. skł. 120g)

AVOCADO

12,50 zł

egzotyczna pasta z avocado z oliwą z oliwek, z dodatkiem czosnku i soli,
chlebek arabski - przystawka na zielono:-) (gł. skł.160g)

HOMOS

12,50 zł

znana i lubiana na całym świecie pasta z cieciorki z olejem
sezamowym i przyprawą kamun, chlebek arabski (gł. skł. 220g)

FALAFEL

11,90 zł

pyszne 4 smażone kotleciki wegetariańskie z mielonej cieciorki
przyprawiane w unikalny sposób, chlebek arabski (gł. skł. 140g)

KYBBE

12,50 zł

2 drobiowe krokiety z kaszki kuskus nadziewane przyprawionym
orientalnie mięsem wołowym i ORZESZKAMI ZIEMNYMI (gł. skł. 210g)

BABA GANUŻ

10,90 zł

unikalna w smaku pasta bakłażanowa z olejem sezamowym i
przyprawą kamun, chlebek arabski (gł. skł. 160g)

FOOL

10,90 zł

popularna w krajach arabskich pasta z tamtejszej, niespotykanej
u nas odmiany bobu z olejem sezamowym i przyprawą
kamun, chlebek arabski (gł. skł. 160g)

MANTI - ARABSKIE PIEROŻKI Z JAGNIĘCINĄ

12,90 zł

niewielkie pierożki bardzo popularne w kuchni tureckiej, krajach arabskich i w
Chinach - u nas tradycyjne: z mieloną jagnięciną i mieszanką typowo arabskich
przypraw, serwowane w sosie Laban, chlebek arabski (gł. skł. 80 g)

DŁOŃ FATIMY

49,90zł

yaprak sarma - ryżowe gołąbki w liściach winogorn, ajvar - pasta z pieczonej
papryki, foul, baba ganuż, hommos, oliwki, 4 chlebki arabskie

ZUPY
SZORBA ADAS BEZMIĘSNY

8,50zł

zupa z zielonej soczewicy (460ml)

SZORBA ADAS MIĘSNY

8,90zł

zupa z czerwonej soczewicy z mięsem drobiowym (460ml)

SZORBA LABAN czyli ROSÓŁ PO ARABSKU

8,90zł

wyjątkowo smaczny, unikalny w smaku rosół arabski ze śmietaną (460ml)

SZORBA KHUDAR

9,50zł

pyszna, lekko pikantna zupa warzywna z pomidorami, czarnymi oliwkami
i piersią z kurczaka (460ml)

SALATKI
SAŁATKA ARABSKA

14,90 zł

sałata lodowa, ogórki, pomidory, oliwki czarne, oliwki zielone, mięta, olej z oliwek,
sos - do wyboru sos vinaigrette lub dresing paprykowy łagodny (gł. skł. 70g/ 350g)

SAŁATKA TABULI

14,90 zł

kaszka kuskus, pomidory, ogórki, zielona pietruszka, cytryna, olej z oliwek,
sos czosnkowy (350g)

SAŁATKA DŻAFARA

14,90 zł

cieciorka, tarta marchewka, natka pietruszki, cytryna, olej z oliwek,
ser feta (350g)

SAŁATKA SZEHRAZADA - MIĘSNA

16,90 zł

sałata lodowa, ogórki, pomidory, ser, gyros, sos - do wyboru
sos vinaigrette lub dresing paprykowy łagodny - szef poleca:) (gł. skł. 100g/ 350g)

TA N I
LUNCH
Pon-Pt
do 16.00

WSPIERAMY GŁODNYCH WIEDZY:)
DLA STUDENTÓW - ZAWSZE 15,90!

ZESTAW
GYROS

+

MAŁY
PIAST

= 15,9!

DRÓB
GYROS SZEHEREZADA

18,90 zł

soczyste, opiekane na gyrosie drobiowe mięso, doprawione mieszanką przypraw
bliskowschodnich, będących tajemnicą szefa kuchni :) (gł. skł. 200g/ 550g)

GYROS SZEHEREZADA SPECJAL

20,90 zł

soczyste, opiekane na gyrosie drobiowe mięso, posypane żółtym serem (gł. skł. 200g/ 560g)

GYROS SZAHZAMAN

21,50 zł

soczyste, opiekane na gyrosie drobiowe mięso, z dodatkiem duszonych warzyw
(gł. skł. 200g/ 620g)

GYROS SZAHZAMAN SPECJAL

22,50 zł

soczyste, opiekane na gyrosie drobiowe mięso, z dodatkiem duszonych warzyw,
posypane żółtym serem (gł. skł. 200g/ 630g)

FILET AFRIT

23,50 zł

filet z kurczaka macerowany w aromatycznych ziołach, smażony na grilu (gł. skł. 150g/ 500g)

FILET EFRYTA SPECJAL

25,50 zł

pierś z kurczaka o wyrafinowanym smaku, z warzywami, zapiekana z serem (gł. skł. 150g/ 510g)

PIKANTNY SZASZŁYK Z WARZYWAMI

23,50 zł

grilowany szaszłyk drobiowy z cukinią, papryką i pieczarkami, dla miłośników ostrych potraw
ziemniaczki/ryż/frytki/kuskus, bukiet surówek, sos, chlebek arabski (gł. skł. 200g/ 500g)

SZASZŁYK PO TUNEZYJSKU

23,50 zł

soczysty, słodko-pikantny szaszłyk z grilla - pierś z kurczaka, ananas, zapiekane z żółtym serem
(gł. skł. 200g/ 500g)

KURCZAK Z WARZYWAMI

24,90 zł

kawałki delikatnego mięsa drobiowego smażone na grillu z brokułem, marchewką i kalafiorem
oraz przyprawami arabskimi (gł. skł. 150g/ 750g)

PIERŚ DŻAMINY
soczysta pierś z kurczaka zapieczona ze szpinakiem, OWCZYM SEREM i serem żółtym
(gł. skł. 150g/ 500g)

26,90 zł

WOŁOWINA
FATAJER

16,90 zł

pyszny kulebiak arabski w kształcie rogala z nadzieniem mięsnym, pieczarkami, cebulą
i serem - ulubieniec szefa,
warto poczekać - czas oczekiwania ok 25min. (gł. skł. 70g/ 360g)

KEBAB SINDBAD

18,90 zł

wołowe, delikatne, drobno mielone mięso z grill-a (3 szt.), przyprawione w arabski,
niepowtarzalny sposób (gł. skł. 160g/ 510g)

KEBAB SINDBAD SPECJAL

20,90 zł

wołowe, delikatne, drobno mielone mięso z grill-a (3 szt.), posypane serem,
przyprawione w arabski, niepowtarzalny sposób (gł. skł. 160g/ 530g)

KEFTA LABAN

20,90 zł

pulpety wołowe z drobno mielonego, delikatnego mięsa z grilla, duszone
w łagodnym sosie śmietankowym,
polecane WYŁĄCZNIE Z KUSKUSEM lub RYŻEM (gł. skł. 190g/ 680g)

WOŁOWINA Z WARZYWAMI

25,90 zł

drobno cięta, delikatna wołowina smażona na grillu z brokułem, marchewką i kalafiorem
oraz przyprawami arabskimi (gł. skł. 140g/ 680g)

INNE
KYBBE ALLADIN`S

20,90 zł

drobiowe krokiety z kaszki kuskus, nadziewane przyprawionym orientalnie mięsem
wołowym i ORZESZKAMI ZIEMNYMI (gł. skł. 225/ 510g)

PSTRĄG “ALLADIN`S” W PIETRUSZCE

25,50 zł

to nie filet!!! - smażony, świeży, delikatny pstrąg moczony w zalewie z pietruszki i
aromatycznych ziół naszego przepisu - ulubieniec szefa:) - palce lizać!(gł. skł. 200g/ 550g)

STEK Z KROKODYLA (z Nilu:)

68,00 zł

bardzo delikatne, białe mięso z krokodyla smażone na maśle, w otoczce z curry (gł. skł. 225/ 510g)

DLA WEGETARIAN
FALAFEL

17,50 zł

chrupiące kotleciki z cieciorki (4 szt.) o niepowtarzalnym smaku, niezwykle popularne i
lubiane nie tylko w krajach arabskich ale i na całym świecie (gł. skł. 140g/ 500g)

KOTLETY MIELONE SOJOWE

17,50 zł

chrupiące i smaczne kotleciki z soi ( 4szt.) - znane doskonale wszystkim wegetarianom,
bogate w białko zastępują z powodzeniem potrawy mięsne (gł. skł. 160g/ 520g)

CHODRAŁAT - WARZYWA Z GRILLA

15,50 zł

bukiet orientalnie przyprawionych warzyw z grilla (gł. skł. 300g/ 700g)

PAPRYKA FASZEROWANA

18,50 zł

papryka faszerowana warzywami, duszona w bulionie warzywnym, posypana żółtym serem,
(gł. skł. 300g/ 700g)

DLA DZIECI
MiŚ KOTLECIK DLA MALUCHA

11,90 zł

mały kotlecik z piersi kurczaka w kształcie niedźwiadka,
do tego frytki, ryż, ziemniaczki lub kuskus, sos i zestaw surówek

TORTILLA
TORTILLA NOMADA

12,90 zł

kukurydziany placek z opiekanym na gyrosie mięsem drobiowym,
świeżymi warzywami i sosem do wyboru (gł. skł. 100g)

PÓLMISKI SULTANA - dla 2-4 osób
KHALIFA

49,90 zł

gyros, kebab, wegetariańskie kotleciki falafel,
ziemniaczki/ryż/frytki/kuskus, bukiet surówek, chlebek arabski (gł. skł. kolejno 400/160/140g)

SZEJKA
gyros, kebab Sindbad, szaszłyk pikantny (drobiowy) ,
ziemniaczki/ryż/frytki/kuskus, bukiet surówek, chlebek arabski (gł. skł. kolejno 400/160/160g)

55,90 zł

D O DAT K I
Ryż (380g)

3,90 zł

Frytki (150g)

6,50 zł

Ziemniaczki

4,90 zł

(380g)

Kuskus (2,80g)

5,90 zł

Sos: śmietanowo-czosnkowy, musztardowo-majonezowy
paprykowy łagodny lub peperoni (60 ml)

1,90 zł

Ketchup (60 ml)

1,90 zł

Chlebek arabski

0,90 zł

(1szt - 40g)

PITY
PITA -SANDWICH- Z GYROSEM

12,90 zł

chleb arabski z gyrosem, surówką, świeżymi warzywami i sosem
(gł. skł. 100g/ 380g)

PITA -SANDWICH SPECJAL - Z GYROSEM I SEREM

13,90 zł

chleb arabski z gyrosem, pysznym serem, surówką, świeżymi warzywami i sosem
(gł. skł. 100g/ 400g)

PITA -SANDWICH- Z KEBABEM

12,90 zł

chleb arabski z kebabem, surówką, świeżymi warzywami i sosem
(gł. skł. 70g/ 380g)

PITA -SANDWICH SPECJAL - Z KEBABEM I SEREM

13,90 zł

chleb arabski z kebabem, pysznym serem, surówką, świeżymi warzywami i sosem
(gł. skł. 70g/ 400g)

PITA -SANDWICH- Z FALAFLEM (wegetariańska)

12,90 zł

chleb arabski z kotlecikami z cieciorki, świeżymi warzywami, surówką i sosem
(gł. skł. 100g/ 380g)

PITA -SANDWICH - SOJOWA (wegetariańska)

12,90 zł

chleb arabski z kotlecikami z soi, świeżymi warzywami, surówką i sosem
(gł. skł. 130g/ 380g)

PITA -SANDWICH- WARZYWNA (wegetariańska)
chleb arabski z warzywami, serem, surówką i sosem (400g)

11,90 zł

PIZZA
Na własnym, puszystym cieście, z oryginalnym sosem do pizzy
oraz dużą ilością sera i ciekawych dodatków - wszystkie o średnicy 28 cm. Polecamy!

MARGHARITA

14,90 zł

sos pomidorowy, ser, oregano

SPINACE

16,90 zł

sos pomidorowy, ser, oregano, szpinak, czosnek

WEGETARIANSKA

17,90 zł

sos pomidorowy, ser, oregano, pieczarki, kukurydza ,papryka, oliwki

PROSCIUTTO

17,90 zł

sos pomidorowy, ser, oregano, szynka (drobiowa - bo Alladyn arabski jest:)

DAVIDO

17,90 zł

sos pomidorowy, ser, oregano, salami

ROMA

18,90 zł

sos pomidorowy, ser, oregano, pieczarki, szynka drob.

BOMBA

18,90 zł

sos pomidorowy, ser, oregano, salami, peperoni
ulubiona pizza szefa na ostrrro

CARRI (TUNEZYJSKA)

18,90 zł

sos pomidorowy, ser, oregano, szynka, ananasy

VICENZA

18,90 zł

sos pomidorowy, ser, oregano, pieczarki, salami

KEBAB HUT

20,90 zł

sos pomidorowy, ser, oregano, kebab, cebula

DAMASZEK

21,90 zł

sos pomidorowy, ser, oregano, gyros, cebula, pieczarki, oliwki

LAHMACUN - turecka z jagnięciną

29,90 zł

pikantny sos pomidorowo-paprykowy z mieloną
jagnięciną, świeżą natką pietruszki i ziołami,
BEZ SERA

HALLOUMI - arabska

29,90 zł

sos pomidorowy, ser, oregano, CIECIORKA, szpinak,
ser HALLOUMI - z mieszanki mleka krowiego, koziego
i owczego, specjalne zioła

DODATKI

2,50zł

sos pomidorowy, paperoni, szynka, salami, kukurydza, oliwki, extra ser

DODATKI EXTRA

4,50zł

gyros, kebab

MILI GOŚCIE!
Ketchup do pizzy podajemy Państwu gratis.
Z racji iż nasze pizze przygotowywane są w całości na miejscu a nie z półproduktów czas
oczekiwania na podanie może się trochę wydłużyć. Gwarantujemy że warto poczekać:)

DESERY
NAMURA

4,50 zł

(60g)

Unikatowe ciasto arabskieo z kaszy manny z cynamonem.

NAMURA EXTRA (90g)

6,50 zł

Unikatowe ciasto arabskie z kaszy manny z cynamonem, porcja z bitą śmietaną.

LIBAŃSKIE NOCE (200 ml)

8,50 zł

Popularny libański deser - jogurt naturalny z owocami, miodem i ziarnami sezamu.

LODY SAMIRY (150 ml)

12,00 zł

Lody kokosowe z wiórkami kokosowymi w skorupie kokosa.

LODY NADIRY (180 ml)

12,00 zł

Lody śmietankowe o smaku pomarańczowym, w wydrążonym owocu pomarańczy.

DESER LODOWY PUNKY - DLA DZIECI ...I NIE TYLKO (200 ml)

10,00 zł

Lód-zabawka o smaku waniliowym.

NAPOJE ARABSKIE
JALAB

0,3 l - 6,50zł

Oryginalny, importowany z Libanu napój z czarnych daktyli

TAMER

0,3 l - 6,50zł

Oryginalny, importowany z Libanu napój z żółtych daktyli

RUMAN

0,3 l - 6,50zł

Oryginalny, importowany z Libanu napój z owoców granatu

WARD

0,3 l - 6,50zł

Oryginalny, importowany z Libanu napój z owoców dzikiej róży

Napoje przygotowywane są z bardzo popularnych i niezwykle słodkich, oryginalnych syropów arabskich które
rozcieńczamy niegazowaną wodą mineralną w proporcjach przyswajalnych dla Europejczyków:), w krajach
arabskich bowiem przyrządzane są one a`la lep na muchy:))). Delikatnie słodkie - na pewno warte są
skosztowania. Polecamy.

NAPOJE
COCA COLA, COLA ZERO, FANTA, SPRITE, TONIC

0,2 l - 4,00 zł
0,5 l - 6,50 zł

GINGER ALLE - TONIC IMBIROWY

0,2 l - 4,50 zł
0,5 l - 6,90 zł

RED BULL (puszka)

9,50 zł

Doda, nie doda…. - energia gwarantowana

BURN (energia od Coca-Coli)

9,50 zł

WODA MINERALNA
- gazowana
- niegazowana

0,5 l - 3,90 zł
0,5 l - 3,90 zł

SOKI OWOCOWE:
- pomarańczowy
- jabłkowy
- grapefruitowy
- z czarnej porzeczki
- bananowy
- ananasowy
- pomidorowy
- kaktusowy (z dodatkiem jabłka i limonki)

0,3 l - 4,50 zł
0,3 l - 4,50 zł
0,3 l - 4,50 zł
0,3 l - 4,50 zł
0,3 l - 4,50 zł
0,3 l - 4,50 zł
0,3 l - 4,50 zł
0,3 l - 4,50zł

ICE TEA
- brzoskwiniowa
- cytrynowa
- zielona

0,5 l - 6,50 zł
0,5 l - 6,50 zł
0,5 l - 6,50 zł

WODA ALOESOWA

0,5 l - 8,50 zł

Lekko słodka, bardzo orzeźwiająca woda z cząstkami miąższu aloesu.

ALOE MANGO

0,5 l - 8,50 zł

Napój z cząstkami miąższu aloesu, sokiem z mango i cukrem trzcinowym.

ALOE KIWI

0,5 l - 8,50 zł

Napój z cząstkami miąższu aloesu, sokiem z kiwi i cukrem trzcinowym.

WODA KOKOSOWA
Napój z cząstkami miąższu kokosa, sokiem kokosowym i cukrem trzcinowym.

0,5 l - 8,50 zł

HERBATY ARABSKIE - IMBRYK 0,7L
dla 2-4 osób
MAROKAŃSKA MIĘTA
12,90zł
Orzeźwiająca mieszanka delikatnej
marokańskiej mięty z upraw
biologicznie kontrolowanych,
z liśćmi zielonej herbaty.

POCZUJ SIĘ SUŁTAŃSKO - DO
IMBRYKA SZISZA ZA 11,90 !!!

KOKOSOWA OAZA
14,90zł
Mieszanka czarnej libańskiej herbaty,
z wyraźną nutą kokosową, wiórkami
kokosa i orzechem kakaowca.
TURECKIE ZIOŁA
14,90zł
Wyrazista w smaku czarna turecka herbata,
parzona z kardamonem i goździkami.

PODAWANE NA ORYGINALNEJ
Z A S TAW I E Z M A R O K A

RÓŻA CASABLANKI
15,90zł
Marokańska czarna herbata z bardzo aromatycznymi
płatkami róży, serwowana z pąkami suszonej róży, prosto z Casablanki.
INER KORA
9,90zł
Pełen aromatu klasyczny arabski napar z kory drzewa cynamonowego. Nie zawiera teiny.

HERBATA
HERBATA „DILMAH”
Herbaty czarne,czarne smakowe, zielone,
ziołowe - dostępność smaków na barze

3,90zł

KAWA
- mała czarna
- duża czarna
- duża biała ( z mlekiem )

3,50 zł
4,50 zł
4,90 zł

- CAPPUCCINO
- CAFE LATTE
- CAFE FRAPPE ( z lodem na upały:)

5,90 zł
7,90 zł
7,90 zł

- ARABSKA ( z dodatkiem kardamonu )

8,90 zł

dla dwóch osób - gotowana (nie parzona!) - podana w specjalnym tygielku,
mocna i oryginalna w smaku

- extra mleko

1,00 zł

PIWA KLASYCZNE - lane
PIWO PIAST małe

0,3 l - 4,50 zł

PIWO PIAST duże

0,5 l - 5,00 zł

PIWO KASZTELAN NIEPASTERYZOWANE małe

0,3 l - 5,50 zł

na początek, na dobry początek…

PIWO KASZTELAN NIEPASTERYZOWANE duże

0,5 l - 6,90 zł

człowiek nie wielbłąd - pić musi

DZBANEK PIWA KASZTELAN !!!

1,5 l - 17,90 zł

w hurcie taniej:)

PIWO SEZONOWE

0,4 l - 7,50 zł

świeże piwo lager LETNIE lub ciemne ZIMOWE:

LETNIE NIEPASTERYZOWANE
Lager niepasteryzowany, piwo
bardzo aromatyczne o
wyczuwalnym aromacie chmielu.
Dostępne: kwiecień-wrzesień

C I E M N E Z I M O W E
Piwo ciemniejsze w barwie,
mocniejsze, bardziej
esencjonalne i aromatyczne.
Dostępne: październik-marzec

PIWA KLASYCZNE butelkowe
PIWO PIAST CHMIELOWE-RATUSZOWE

0,5 l - 6,90 zł

z 3 gatunków chmielu: Cascade, Zeus i Hallertau Tradition.

PIWO OKOCIM MOCNE

0,5 l - 7,50 zł

tylko dla orłów.....:)

PIWO OKOCIM PSZENICZNE (weissbier)

0,5 l - 7,50 zł

PIWO OKOCIM JASNE PEŁNE ( jakość eksportowa:)

0,5 l - 7,50 zł

PIWO OKOCIM NIEPASTEROZOWANE ( wybornie świeże:)

0,5 l - 7,50 zł

PIWO OKOCIM PORTER (ciemne)
mocne (8,3% alk. !), pyszne ciemne piwo

0,5 l - 7,90 zł

WIELKANOCNE (koźlak)

0,5 l - 7,50 zł

dostępne: luty-kwiecień

ŚWIĘTOJAŃSKIE (lager)

0,5 l - 7,50 zł

dostępne: maj-lipiec

DOŻYNKOWE (marynka)
dostępne: sierpień-październik

0,5 l - 7,50 zł

ŚWIĄTECZNE (mocne)
dostępne: listopad-styczeń

0,5 l - 7,50 zł

PIWO CARLSBERG

0,5 l - 8,50 zł

probably the best beer in the world !!!

PIWO CARLSBERG (bezalkoholowe)
dla tych coby chcieli a nie mogą:)

0,33 l - 5,90 zł

PIWA SMAKOWE
PIWO OKOCIM RADLER Classic

0,5 l - 5,90 zł

(piwo 2% alk. z lemoniadą i limonką)

PIWO OKOCIM RADLER Grapefruit

0,5 l - 5,90 zł

(piwo 2% alk. z lemoniadą i grapefruitem)

PIWO SOMERSBY ( 55% soku jabłkowego z sadu Lorda Somersby:)

0,4 l - 7,90 zł

PIWA GRZANE
GRZANE PIWO

0,5 l - 8,90 zł

na ziąb - z cynamonem, goździkami, miodem i cytryną

GRZANE PIWO EXTRA

0,5 l - 9,90 zł

wyśmienicie rozgrzewający grzaniec z migdałami (!), rodzynkami i miodem

PIWA na KOLOROWO :)

SOCZYSTE
MANGO

EGZOTYCZNA
MARAKUJA

NAMIĘTNA
TRUSKAWKA

SŁODKI
KOKOS

PYSZNA
BRZOSKWINIA
ZIELONY
BANAN

DOJRZAŁY
G R A N AT

ZAMÓW DOWOLNE PIWO I
OSŁODŹ SOBIE GORYCZ
Ż Y C I A I C H M I E L U
DOWOLNYM SYROPEM ZA 2 zł !!!
SOK DO PIWA malinowy
SOK DO PIWA imbirowy
SOK DO PIWA wiśniowy

0,50 zł
0,50 zł
0,50 zł

PRZEKĄSKI
CHIPSY PAPRYKOWE miseczka 56g

3,50 zł

CHIPSY CEBULOWE miseczka 56g

3,50 zł

SŁONE PALUSZKI gustownie podane w szklaneczce 100G

2,90 zł

ORZESZKI SOLONE miseczka 100g

3,90 zł

CYDR
CYDR LUBELSKI (330ml)

5,90 zł

Najpopularniejszy cydr w naszym kraju, półsłodki z dodatkiem miodu

CYDR CROWMOOR (330ml)

7,90 zł

Wytrawny, angielski, oryginanlny cydr jabłkowy na bazie wina owocowego

WINA
IMIGLIKOS SEMI SWEET RED

5,90 zł

Cena butelki 0,75l
Greckie, czerwone półsłodkie wino stołowe o wyśmienitym smaku,
polecane do czerwonych mięs, zimnych przekąsek i serów.

39,00 zł

IMIGLIKOS SEMI SWEET WHITE

5,90 zł

Cena butelki 0,75l
Greckie, białe półsłodkie wino stołowe o delikatnym smaku,
polecana do ryb, białych mięs i deserów.

39,00

EL SOL CHILE

6,90 zł

Cena butelki 0,75l
Czerwone, półwytrawne, gronowe wino prosto z Chile, powstające
ze szczepów Merlot i Cabernet Sauvignon. Charakteryzuje się głębokim,
porzeczkowo-wiśniowym aromatem z delikatną nutą wanilii.

45,00 zł

EL SOL CALIFORNIA

6,90 zł

Cena butelki 0,75l
Kalifornijskie wino gronowe, różowe, półsłodkie, o łagodnym, soczyście
owocowym smaku i wyczuwalnym aromacie malin oraz wiśni.

45,00 zł

EL SOL AUSTRALIA

6,90 zł

Cena butelki 0,75l
Australijskie białe wino, powstające ze szczepów Colombard i Chardonnay.
Wyczuwalny aromat dojrzałych cytrusów nadaje winu oryginalny, tropikalnye smak.

45,00 zł

FRANCOIS DULAC

7,50 zł

Cena butelki 1l
Francuskie czerwone wino gronowe z południowej Francji.
Doskonałe do dań mięsnych i serów.

50,00 zł

SZAMPAN MOSCATO VALMARONE

49,90 zł

zł

Cena butelki 0,75l
Włoskie białe, gronowe, jkościowe wino musujące, o przyjemnym słodkim smaku.
Powstaje w winnicy Valmarone z gron Moscato.

GRZANIEC KORZENNY (100ml)

6,90 zł

Wino grzane, korzenne, z goździkami i cytryną

GRZANIEC KORZENNY EXTRA (200ml)

9,90 zł

Duża porcja wina grzanego korzennego, z goździkami i cytryną

VERMUTH
MARTINI BIANCO (100ml)

8,90 zł

ALKOHOLE
ARABSKIE WYGASZACZE EKRANU:
MONO-ECONO

25zł

7 x shot 40ml wódki promo

MONO-MARKOWO

38zł

7 x shot 40ml wódki WYBOROWEJ

TECHNIKOLOR- ECONO

32zł

7 x shot 40ml wódki promo + syropy

TECHNIKOLOR-MARKOWO

45zł

7 x shot 40ml wódki WYBOROWEJ + syropy

SMAKI (w dowolnej konfiguracji) do wyboru:
MARAKUJA, CZEKOLADA, KOKOS, BANAN, BORÓWKA, BRZOSKWINIA, MANGO
PS.Masz jakąś specjalną okazję do świętowania? Wygaszacz dostaniesz w specjalnej wersji :)

WÓDKI
WÓDKA PROMOCYJNA !!!

4,00 zł

tania wódka jest dobra bo jest dobra i tania:)))

wódka wyborowa (40ml)
BUTELKA 0,5l wódki + 1l soku

5,90 zł
64,90zł

podana gustownie w coolerze z lodem + litrowy dzbanek dowolnego soku

wódka absolut (40ml)
wiśniówka dworska (40ml)
żubrówka (40ml)
żołądkowa gorzka (40ml)
WÓDKA EXTRA
ORYGINALNY ARABSKI ARAK ! (40ml)
Importer [ nie my:) ] wycenił go nieziemsko wysoko ale warto spróbować - to jedyny popularny, rodzimy
alkohol w krajach muzułmańskich...gdzie spożywać
procentów nie wolno...;), smak anyżowy

7,90 zł
5,90 zł
5,90 zł
5,90 zł
11,50 zł

WHISKY
Passport Scotch (40ml)
Johny Walker Red Label (40ml)
Ballantine`s Finest (40ml)
Jameson (40ml)

7,90 zł
9,90 zł
9,50 zł
9,50 zł

TEQUILA
Aztec (40ml)

6,90 zł

z cytrynką i solą.... - posypać, polizać, wypić, uśmiech!

Olmeca Gold (40ml)

11,90 zł

z obowiązkową pomarańczą i cynamonem....

Olmeca Silver (40ml)
z obowiązkową cytrynką i solą....

10,90 zł

DRINKI
SCREWDRIVER

8,00 zł

wódka z dowolnym sokiem z naszej karty

VODKA BUBBLES

9,00 zł

wódka z colą, fantą, spritem, lub tonikiem do wyboru

WŚCIEKŁY WIELBŁĄD vel MAD DOG

7,00 zł

wódka z sokiem malinowym i tabasco
władca drinków - prosty, a wyleczy każde przeziębienie

ENERGETIC

14,00 zł

wódka z RedBull-em lub Burn-em, limonką i lodem
duracell w płynie - nie tylko dla króliczków:)

WHISKY COLA

11,00 zł

whisky Ballentines z Colą

KAMIKAZEEEEE

11,00 zł

Wódka, curacao, sweet n`sour
nie tylko dla lotników

BARMAN

10,00 zł

Wódka, sweet n`sour, kruszony lód, syrop cukrowy, cytrynka
podejmij wyzwanie barmana:)

MILKY WAY

11,00 zł

Malibu z mlekiem zgęszczonym - solidnie wstrząśnięte
niebiańsko-kokosowa przyjemność

GIN N` TONIC

9,00 zł

Jak sama nazwa wskazuje…
…chlebak służy do noszenia granatów

BLACK RUSSIAN

8,00 zł

Wódka, likier kawowy
Polak, Russian dwa bratanki...?

WHITE RUSSIAN

8,50 zł

Wódka, likier kawowy, śmietanka
Polak, Russian dwa bratanki...? ze śmietanką

TATANKA

8,00 zł

Znana wszystkim wódka z zielonym zmieszana z jabłkowym
Śniadanie Kevina Costnera:)

BAHAMA MAMA

14,00 zł

Black rum, white rum, Malibu, sok pomarańczowy,
sok anansowy, sweet n`sour, grenadyna

BLOODY MARY

8,00 zł

Wódka, sok pomidorowy na ostro, sok z cytryny

BLUE HAWAIAN

15,00 zł

Biały rumi, Curacao, Malibu, sok anansowy

BRONX COCTAIL

10,00 zł

Gin, Martini extra dry, Martini bianco, sok pomarańczowy

CUBA LIBRE
Biały rum z colą i limonką
Zawsze za zdrowie Che!

10,00 zł

CURACAO COOLER

11,00 zł

Wódka, Curacao, sweet n`sour, Sprite

CUCUMBER MIX

11,00 zł

Wódka żołądkowa gorzka, sprite, świeży zielony ogórek (!)
ulubieniec barmanki:)

MARGARITA

14,00 zł

Tequila silver, Triple Sec, sweet n`sour
ulubiony drink Rachel z serialu Przyjaciele:)

CHERRY MARGARITA

12,90 zł

Mrożone wiśnie, Tequila, sweet n`sour, kruszony lód, syrop wiśniowy,
woda gazowana

STRAWBERRY MARGARITA

12,90 zł

Mrożone truskawki, Tequila, sweet n`sour, kruszony lód, syrop truskawkowy,
woda gazowana

LEMON MARGARITA

12,90 zł

świeże cytryny, Tequila, sweet n`sour, kruszony lód, syrop cytrynowy,
woda gazowana

MELON COCKTAIL

11,00 zł

Gin, wódka, likier melonowy, sweet n`sour, sok ananasowy
ulubieniec innej barmanki:)

P.S. I LOVE YOU

12,50 zł

White rum, Carolain`s, likier kawowy, Amaretto, śmietanka

PINK LADY

10,00 zł

Wódka, grenadyna, lime juice, sprite

W NOWYM ORLEANIE

13,00 zł

Southern Comfort, Ginger Alle lub Bitter Lemon, cytryna, lód
definitywnie, bezsprzecznie i ponad wszystko ulubieniec szefa:)!!!

SEX ON THE BEACH

14,00 zł

Wódka, likier brzoskwiniowy, Malibu, sok anansowy,
sok pomarańczowy, żurawina

REFRESHING MIX

11,50 zł

Malibu, sok pomarańczowy, sok grapefruitowy, grenadyna
i kopie i orzeźwia!:)))

TEQUILA SUNRISE

12,00 zł

Tequila, sok pomarańczowy, grenadyna

LONG ISLAND ICED TEA

19,00 zł

Wódka, biały rumi, gin, Tequila, Triple Sec, sweet n`sour, cola

AQUARIUM PARTY DRINK
(dla dwóch osób - 1000ml)
SŁONECZNA PLAŻA

30,00 zł

200ml wódki Wyborowej Mango Splash, woda jaśminowa, grenadyna, cytryna

MIĘTOWA FALA

32,00 zł

200ml wódki Wyborowej Lime&Mint Cool, lemoniada cytrynowa, sweet n`sour, cytryna

BŁĘKITNA LAGUNA

35,00 zł

200ml wódki Wyborowej Citrus Squeeze, Sprite, Blue Curacao, cytryna

IMBIROWA ZATOKA
200ml wódki Wyborowej Ginger Bite, Ginger Alle, likier Melon, Blue Curacao,
sok pomarańczowy cytryna

37,00 zł

ARABSKA FAJKA WODNA [szisza]

W krajach arabskich niezwykle popularną rozrywką podczas spotkań rodziny czy
też przyjaciół jest palenie w fajkach wodnych specjalnego rodzaju tytoniu. Jest to bardzo
delikatny, mokry tytoń, z dodatkiem suszonych ziół lub owoców, nasączany miodem o
odpowiednim do użytych składników aromacie. Proces palenia go przy użyciu żarzących
się węgielków w specjalnym tygielku na szczycie sziszy, a następnie filtrowania przez wodę
daje dym fajkowy o niezwykle subtelnym i łagodnym w smaku. De facto słabszym niż
dowolny papieros. Aby delektować się jego wspaniałym aromatem palący często
wydmuchują dym przez nos a nie ustami.

Szisze oferujemy za cenę 19,90 zł w następujących smakach:
- JABŁKO czyli „PUTINÓWKA”
aromat najpopularniejszy w krajach arabskich,
do wyboru: serwowana klasycznie lub na polskim jabłku:)

- WIŚNIA
ulubiony aromat szefa:)

4

- TRUSKAWKA
STWÓRZ WŁASNĄ SZISZĘ - ZMIESZAMY
- MANDARYNKA
SMAKI ZGODNIE Z TWOIM WYBOREM
- POMARAŃCZA
- OWOC RÓZY
- MELON
- ZIELONE WINOGRONO
- CAPPUCCINO
- BANAN
Od Czwartku
- MALINA
do Niedzieli
PRZY ZAMÓWIENIU 2
- CYTRYNA DOWOLNYCH ZESTAWÓW
- MIĘTA
OBIADOWYCH LUB PIZZ
- KOKOS
Od Poniedziałku
- ARBUZ
do Środy
- PINACOLADA

11,90

4

0,00

Dodatkowy węgielek z rozpaleniem
Dodatkowy ustnik (w cenie sziszy 2 szt)

ZŁ

ZŁ

- 5zł
- 0,50zł

Napełnienie sziszy:
- wodą z lodem
- mlekiem
- wodą z dowolnym alkoholem

2,00zł
5,00zł
cena alkoholu

Informujemy, iż przyjemność delektowania się sziszą dozwolona jest jedynie dla
osób PEŁNOLETNICH. Zgodnie z prawem obsługujący może poprosić o aktualny
dokument określający wiek klienta. Zbicie lub uszkodzenie sziszy jest płatne
zgodnie z cennikiem dostępnym na barze.

