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Colberg 
zestaw 
degustacyjny

5 kieliszków 
po 100 ml
z naszego browaru
jedyne 15 zł

poniedziałek–niedziela 12.00–… 
godziny otwarcia

Zdarzyło się to ponad sto lat temu 
w pięknym mieście Kołobrzeg. Koń-
czyły się długoletnie wojny, szańce 
i reduty otaczające dotąd miasto 
zamieniały się w parki i skwery, 
nad rzeką Parsętą powstawały aleje 
spacerowe.

W tym czasie na wyspie pośrodku 
rzeki mieszkał Wodnik Parsętus. Po-
żywiał się rybami i roślinami wod-
nymi wyłowionymi z dna, a szczegól-
nie uwielbiał żaby. Ale czasami robił 
psoty: podpływał do łodzi rybackich, 
wyciągał rybakom połowy z sieci, 
zdarzało się, że ochlapał przepły-
wających łódką ludzi lub wrzucał 
do wody ubrania kąpiących się osób.

Z wody w rzece korzystali miesz-
kańcy Kołobrzegu – używali jej 
do mycia, prania, gotowali ją do picia 
i sporządzania potraw.

Pewnego roku burmistrz miasta Jan 
Engelbach wraz z rajcami miejskimi 
postanowili wybudować wieżę ciśnień, 
która pompowałaby wodę z Parsęty 
do domów. Wielu robotników wzno-
siło piękną okrągłą budowlę z czer-
wonej cegły. Kiedy po raz pierw-
szy woda popłynęła rurami z rzeki 
do wieży, a potem do kilku najznamie-
nitszych kamienic i budynków miej-
skich cała ludność bardzo się rado-
wała. Ale niestety coraz mniej ludzie 
zaczęli dbać o swoją rzekę: wrzucali 
różne niepotrzebne rzeczy i śmieci, 
wlewali pomyje.

Wodnik Parsętus miał coraz mniej 
miejsca do życia, jego dom zasypy-
wały liczne odpady. Narastał w nim 
wielki gniew na mieszkańców Koło-
brzegu i postanowił się zemścić. Pew-
nego razu wskoczył do rury ciągnącej 

wodę z rzeki i dopłynął do Wieży 
Ciśnień. Tam wyczołgał się w naj-
ważniejszym pomieszczeniu, zakręcił 
kurek z wodą i zamknął się wielkim 
kluczem od środka. Wielki strach padł 
na mieszkańców Kołobrzegu – w mie-
ście zabrakło wody!

Główny strażnik wody myślał, że 
zgubił klucz, bezskutecznie próbował 
dostać się do komnaty z kranem, jed-
nak żaden klucz nie pasował. Wzy-
wano ślusarzy, lecz żaden nie potrafił 
otworzyć zamka, a stolarze nie zdołali 
przepiłować grubych drzwi.

Wreszcie do wieży udał się bur-
mistrz Jan, a z nim jego syn Wła-
dysław. Ciekawski chłopiec oglądał 
zamknięte drzwi ze wszystkich stron, 
aż zajrzał w małą dziurkę i z prze-
rażeniem zauważył w środku dziw-
nego zielonego potwora. Dopiero 

teraz wszyscy domyślili się, że klucz 
nie zaginął, lecz pomieszczenie za-
mknięto od środka. Władek zaczął 
wołać i pytać się, kim jest ta osoba. 
Na to Wodnik odpowiedział, że odda 
klucz, jeśli ktoś odgadnie jego imię. 
Przychodzili najmędrsi mieszkańcy 
miasta: profesorowie, doktorzy, ofi-
cerowie, rajcy, a nawet sam bur-
mistrz  –  nikt nie potrafił nazwać 
zamkniętego w środku stwora.

Tymczasem wody w mieście na-
dal brakowało, a w Parsęcie pły-
wały tylko śmieci i brudna woda. 
Wtedy dopiero mieszkańcy zdali so-
bie sprawę, jak ważna jest dla nich 
rzeka. Pewnego dnia, gdy Władek 
udał się na spacer nad rzekę, przy-
pomniał sobie, że kiedyś w krzakach 
przy brzegu widział łapę, taką jak 
u stwora w szparze drzwi wieży; 
wtedy wesoło tańczył on z rybą 
i kaczką, które wołały do niego: Par-
sętusie, wodny stworze, Parsętusie!.

Pobiegł wtedy szybko Władek 
do wieży, wołając: Parsętusie, wodny 

stworze, dlaczego się zamknąłeś 
w komorze?!.

Nagle zgrzytnął klucz w zamku 
i wielkie drzwi się otworzyły. Stanął 
w nich Wodnik. Wyjaśnił wszystkim 
oczekującym pod wieżą, że ukarał 
mieszkańców za zanieczyszczanie 
rzeki. Wszyscy mieszkańcy grodu 
nad Parsętą pod wodzą Władysława 
wylegli na nadrzeczne bulwary, żeby 
posprzątać rzekę i uratować się 
od dalszej suszy.

W ten sposób mały chłopiec ura-
tował swoje miasto przed wielką 
klęską! Dopiero następnego dnia Par-
sętus odkręcił kurek z wodą, a sam… 
zmieniając się w tysiące kropelek 
rozpłynął się w powietrzu.

Jednak po dziś dzień w komnacie 
na najwyższym piętrze Wieży Ci-
śnień nocami słychać, jakieś dziwne 
zgrzyty i wycia. To Wodnik Parsę-
tus przypomina mieszkańcom Koło-
brzegu, aby szanowali swoją rzekę 
bo może znowu przybyć i pozbawić 
miasto wody.

Legenda o Wieży Ciśnień Daj, ać ja pobruszę, 
a ty skocz do piwnicy po piwo.

Andrzej Sapkowski 
„Wieża Jaskółki”

K A r t A  i n f o r m A c y J n A  K o ł o b r z e S K i e J  f A b r y K i  P i W A  c o l b e r g

ZAB I ERZ  NAS  ZE  SOBĄ Podróżuj z Colbergiem
Wyślij nam sWoje zdjęcia 
z Colbergiem z różnych części 
świata, na kontakt@colberg.com.pl

Polecamy naszym gościom
organizację imprez firmowych, 

konferencji, spotkań z bankietami,
imprez okolicznościowych

organizujesz grilla, wesele, spotkanie firmowe? WyPożyCz roLLbar

kufel 0,33 
15 zł 

kufel 0,5 
15 zł 

talia kart do gry
10 zł

Bez wątpienia największym 
wynalazkiem ludzkości jest piwo. 
No, koło też jest ważne, ale nie 
pasuje do naszego Colburgera…

Czerpiemy z tradycji Piwo.  
Jedno słowo, a tak 

wiele wspomnień.

fAbryKA PiWA colberg
powstała, aby wskrzesić na naszych 
ziemiach zapomnianą już tradycję wa-
rzenia piwa. W przedwojennym Kol-
bergu (Kołobrzeg) piwo było cenio-
nym regionalnym wyrobem, którym 
miasto mogło pochwalić się nie tylko 
na obszarze Pomorza Zachodniego, 
ale znane było również w całych ów-
czesnych Niemczech. Dowodem tego 
są butelki i kapsle, które nadal można 
znaleźć w kolekcjach birofilów.

PromuJemy region
Naszym nadrzędnym celem jest pro-
mowanie Naszego Regionu poprzez 

stworzenie unikatowej marki złoci-
stego trunku, tak aby każdy miesz-
kaniec Kołobrzegu mógł być dumny 
z lokalnego wyrobu, a każdy turysta, 
który skosztuje niepowtarzalnego 
smaku piwa, zawsze mile wspomi-
nał pobyt i jeszcze chętniej wracał 
na Nasze Ziemie.

mArKA SmAKu
Pragniemy być uczciwi wobec miesz-
kańców, turystów oraz naszych 
Klientów, dlatego tworzymy lokalną 
markę, której siedziba mieści się 
w zabytkowej Wieży Ciśnień przy 
ulicy Budowlanej, gdzie powstaje 

miejski browar. Niezmiernie ważne 
jest dla nas, aby Klient mógł spróbo-
wać oryginalnego piwa warzonego 
w Kołobrzegu. Aktualnie trwają 
prace nad przystosowaniem budynku 
i uruchomieniem linii produkcyjnej. 
Dlatego, aby nasi Klienci już teraz 
mogli cieszyć się smakiem napoju, 
nasze piwo powstaje w zaprzyjaź-
nionym browarze według naszej 
receptury.

Z chwilą ukończenia inwestycji 
produkcja zostanie całkowicie prze-
niesiona do Kołobrzegu, wspierając 
rozwój regionu.

browar  colberg
w kołobrzegu przy ulicy budowlanej 6

Proponuje znane ze swojej dobroci piwa:
classic | niefiltrowane | black | pszenica | ipa | pils

Prosto z chłodnej piwnicy

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, niedziela do 22.00
piątek, sobota do 23:00

Kuchnia czynna

tel.: 695 180 108 | 728 934 147 

www.colberg.com.pl

Polub nas 
na FejsieTrochę o wieży

Neogotycka wieża ciśnień z czerwo-
nej cegły, zbudowana w 1885 roku. 
W najwyższej części znajduje się ory-
ginalny nitowany zbiornik na wodę 
o pojemności 720 m3. Woda była 
pompowana do wieży z rzeki Par-
sęty, a z wieży płynęła do budyn-
ków mieszkalnych. Funkcję tę peł-
niła do marca 2015 roku. Obecnie 
w Wieży znajduje się lokalny bro-
war  –  restauracja Colberg z regio-
nalnym piwem i tradycyjną kuchnią.

znajdź sWój smak

Kołobrzeg 2019
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PiWo colberg clASSic

Nasze piwo typu lager z wydłużonym okresem leżakowania, 
z wyśmienitym chmielowym aromatem. Opiewany złocistą barwą. 
Wyśmienity smak i piana uzyskane dzięki tradycyjnej technologii 
ważenia składają się na wyjątkową jakość tego piwa. 
Polecane szczególnie do krewetek i makaronów.

Informacje o serwowanym 
w restauracji browarze Colberg

Przystawki zimne i ciepłe

aLergeny WysTęPująCe W danIaCh menu CoLberg
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Ekstrakt 13 blg
Alkohol 5,7 %
Fermentacja dolna

Ekstrakt 14 blg
Alkohol 6 %
Fermentacja dolna

Ekstrakt 14,1 blg
Alkohol 6,0 %
Fermentacja dolna

Ekstrakt 15,5 blg
Alkohol 6,3 %
Fermentacja górna

Ekstrakt 12,1 % blg
Alkohol 5,3 %
Fermentacja górna

Ekstrakt 10 % blg
Alkohol 4,2 %
Fermentacja dolna

cena
0,3 l 8,00 zł
0,5 l 10,00 zł

Wieża 3 l 57,00 zł
Wieża 5 l 95,00 zł

cena
0,3 l 9,00 zł
0,5 l 11,00 zł

Wieża 3 l 63,00 zł
Wieża 5 l 105,00 zł

cena
0,3 l 8,00 zł
0,5 l 10,00 zł

Wieża 3 l 57,00 zł
Wieża 5 l 95,00 zł

cena
0,4 l 12,00 zł Wieża 3 l 87,00 zł

Wieża 5 l 144,00 zł

cena
0,3 l 10,00 zł
0,5 l 12,00 zł

cena
0,3 l 8,00 zł
0,5 l 10,00 zł

Wieża 3 l 70,00 zł
Wieża 5 l 115,00 zł

Wieża 3 l 57,00 zł
Wieża 5 l 95,00 zł

PiWo colberg blAcK

To piwo o złocistej pianie, ciemnej barwie z rubinowymi refleksami 
charakteryzujące się aromatem oraz smakiem. W ciemnej piwnej 
esencji można doszukać się nut karmelowych, pieczonego chleba oraz 
kawy zbożowej. Jego delikatność oraz słodkie akcenty powodują, że 
jest niesamowicie pijalne i urzekające.

PiWo colberg niefiltroWAne

Piwo o złotym kolorze z lekkim zmętnieniem i delikatną pianą. 
Charakteryzuje się nutami drożdżowymi i zbożowymi oraz sło-
dowością. W smaku dominują słodowe i drożdżowe nuty wraz 
z lekką goryczą, a także kwaskowością. Jest to idealne piwo dla 
chcących zaznać klasycznego smaku piwa. 

Zboża zawierające gluten

Jaja i produkty pochodne

Ryby i produkty pochodne

Soja i produkty pochodne

Mleko i produkty pochodne

Orzechy

Orzeszki ziemne (arachidowe)

Seler i produkty pochodne

Gorczyca

Nasiona sezamu i produkty pochodne

Dwutlenek siarki

SkorupiakiPiWo iPA

Jest to z pewnością piwo dla tych, którzy szukają nowych 
ciekawych smaków. Piwo o bursztynowej barwie, bujnej 
i trwałej pianie, która aż przykuwa uwagę. W aromacie 
oraz smaku znajdziemy wyczuwalne akcenty owoców 
cytrusowych takich jak grapefruit czy pomarańcza. Cha-
rakterystyczną cechą jest wysoka, a zarazem przyjemna 
gorycz, dzięki której piwo jest wyjątkowe. Wszystkie te 
cechy zawdzięcza się dodanym amerykańskim chmielom.

PiWo colberg PSzeniczne

Klasyczne piwo górnej fermentacji w stylu Weizenbier. Piwo 
jasne o barwie słomkowej z bujną pianą. W aromacie i smaku 
dominują nuty cytrynowe i goździkowe, zaś w smaku dodatkowa 
uraczy nas dobrze wyważone nagazowanie. Niezwykłym atutem 
jest orzeźwienie jakie piwo nam zapewnia.

PiWo colberg PilS

Piwo o barwie jasno-złocistej i doskonalej klarowności z trwałą 
bujną pianą. W aromacie dominują nuty słodowe oraz akcenty 
kwiatowe, natomiast w smaku mamy do czynienia z wytrawnością 
na średnim poziomie, niską słodowością oraz nutami zbożowymi. 
Całość wzbogaca wyczuwalny szlachetny chmiel. 

Orzeszki  6,00 zł
Paluszki  6,00 zł 
Pieczywo czosnkowe  9,00 zł
Colbergowe grube fryty z ketchupem  12,00 zł
Cebulowe krążki w cieście z sosem koktajlowym  12,00 zł
Pajda ze smalcem chleb i smalec colbergowej roboty,  
ogórek kiszony lub małosolny   15,00 zł
Stripsy z kurczaka z frytkami, ketchup  17,00 zł
Bruschetta z kurkami na ricottcie, rozmaryn, parmezan  17,00 zł
Colbergowe camemberty w panierce,  
podawane z żurawiną  18,00 zł
Krążki z kalmara z sosem czosnkowym  19,00 zł
Krewetki królewskie na maśle,  
z czosnkiem i chilli, pieczywo  26,00 zł
Tatar z polędwicy wołowej 
podany z kaparami, anchois, kiszonym ogórkiem, cebulą, pieczywo  30,00 zł
Chrupiące „to-tamto” 
chrupiące krążki cebulowe, camembert w panierce,  
stripsy z kurczaka, panierowane skrzydełka z kurczaka,  
panierowane ostre serki sos koktajlowy, sos czosnkowy  30,00 zł

Kuchnia czynna:  poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, niedziela do 22.00 
piątek, sobota do 23:00

Nasze Dania przygotowujemy zawsze 
ze świeżych składników w związku 
z czym czas przygotowania potraw 

może ulec wydłużeniu. Minimalny czas 
oczekiwania 30 minut.

Poczuj 
smak 
naszego 
piwa 
i Podaruj 
komuś 
wyjątkowemu 

zgrany duet 
Kolekcjonerskie 
opakowanie zawiera:

 » dwa piwa
 » oryginalny kufel
 » talię kart colberg

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12 13

do przygotoWania dań użyWane są przypraWy: pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, papryka, tymia-
nek, kolendra, zioła prowansalskie, bazylia, kurkuma, oregano, czosnek, gałka muszkatałowa, płatki, chili, 
cynamon, goździki, imbir

13

13

13

13

13

13

13

13

5 81

1 8 13

131

1

5

1 2

3

5

5

Składniki do wglądu w barze

35zł
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SAŁATKI
Sałatka z grillowaną piersią  
z kurczaka mix sałat, pierś z kurczaka,  
sos vinegrette, sos cezar, pieczywo  23,00 zł
Pomarańczowy łosoś  
łosoś, mix sałat, pomidorki koktajlowe,  
sos cezar, pieczywo  26,00 zł
Sałatka z krewetkami mix sałat  
ze świeżymi pomidorkami cherry, 
kaparami, gotowanym jajkiem  
i krewetkami oraz sosem cezar,  
pieczywo  28,00 zł

zupy, makarony, sałatki

dziecięce menu

Czekoladowe naleśniki z serkiem, sos czekoladowy   13,00 zł

Colbergowy sernik z lodami colbergowymi (na bazie Colberg Black)  15,00 zł

Placki ziemniaczane na słodko  15,00 zł
Malinowa eksplozja gorące maliny, lody waniliowe, 
bita śmietana, sos czekoladowy  16,00 zł 
Colbergowy deser lodowy na bazie piwa (lody colbergowe) 
z owocami sezonowymi, sosem czekoladowymi  
i bitą śmietaną  19,00 zł

Rosół z makaronem 10,00 zł
Czekoladowe naleśniki podawane z serkiem, sos czekoladowy   13,00 zł

Stripsy z kurczaka z frytkami i ketchupem  14,00 zł

Placki ziemniaczane na słodko  15,00 zł

desery

ZUPY
Zupa dnia  7,00 zł
Tradycyjny Colbergowy żurek 
z jajkiem i białą kiełbasą, pieczywo  14,00 zł
Flaki z kurczaka, pieczywo  15,00 zł
Pielmienie w rosole,   15,00 zł
Zupa z owocami morza  
specjał kuchni Colberg, pieczywo  18,00 zł
Gulasz wołowy a'la strogonow,  
pieczywo  19,00 zł

dania główne
Colburger vege z frytkami kotlet z kaszy pęczak, sałata,  
ogórek, roszponka, cebula czerwona, sos pomidorowy  20,00 zł
Wiejski placek z sosem pieczarkowym 21,00 zł
Colburger bbQ z frytkami karkówka, cebula, pomidor,  
ogórek kiszony, sałata rzymska, sos BBQ  25,00 zł
Panierowany dorsz z patelni kiszona kapusta, frytki  25,00 zł
Colburger z frytkami wołowina, pomidor, ogórek, sałata, cebula  26,00 zł
Pierś z kurczaka w pieczarkowym sosie,  
puree i mix sałat z sosem vinegrette 26,00 zł
Grillowana Colbergowa karkówka z ziołowym puree  
i pieczarkami, sos czosnkowy lub sos koktajlowy (do wyboru) 26,00 zł
Pieczony dorsz pod pierzynką  
ze szpinaku i mozarellą, frytki  27,00 zł
Colbergowy placek po węgiersku z wołowiną,  
ogórkiem kiszonym i papryką 27,00 zł
Grillowany stek z dzika pieczone ziemniaki,  
sałatka Colesław, sos czosnkowy  34,00 zł
Grillowane polędwiczki w sosie grzybowym z plackami  
z kaszy pęczak, mix sałat z sosem vinegrette  36,00 zł
Golonka flambirowana duszona w piwie z zasmażaną kapustą,  
pieczonymi ziemniakami, musztardą i chrzanem 39,00 zł
Sznycel z jelenia sadzone jajko, pieczone ziemniaki,  
sałatka z gruszką, sos czosnkowy 45,00 zł
Policzki wołowe w sosie własnym na bazie wina, 
pieczone ziemniaki, sałatka z gruszką,  49,00 zł
Stek z polędwicy wołowej marynowanej w rozmarynie,  
karmelizowane grillowane warzywa, pieczone ziemniaki, sos pieprzowy  64,00 zł
Colbergowa uczta grillowany bekon, polędwiczka wieprzowa,  
karkówka, pierś z kurczaka, sznycel z jelenia, zasmażana kapusta,  
zapiekany ziemniak z parmezanem, sos czosnkowy, sos koktajlowy 69,00 zł
Colbergowa kaczka faszerowana gruszką, jabłkiem i żurawiną 
podawana z kluskami śląskimi, kapustą modrą połowa kaczki 110,00 zł 
Realizowane na wcześniejsze zamówienie cała kaczka 150,00 zł

DoDAtKi

ketchup  3,00 zł
musztarda  3,00 zł
chrzan   3,00 zł

majonez  3,50 zł 
sos koktajlowy  4,00 zł 
sos czosnkowy  4,00 zł
frytki 100 g  6,00 zł
mix sałat 200 g  8,00 zł

sałatka Colesław  8,00 zł
mix sezonowych warzyw  
z bułką tartą 200 g  11,00 zł
ziemniaki pieczone z sosem 
czosnkowym 150 g  12,00 zł

MAKARONY
Tagliatelle ze szpinakiem  
i pomidorami koktajlowymi  20,00 zł
Tagliatelle ze szpinakiem, kurczakiem  
i pomidorami koktajlowymi   25,00 zł
Tagliatelle z kurczakiem na borowikach,  
pieczarki, kumin, kolendra  26,00 zł
Tagliatelle z polędwiczkami 
wieprzowymi, kurki, cebula  28,00 zł
Atramentowe tagliatellini 
z owocami morza w sosie ostrygowym  28,00 zł
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c o l b e r g  m e n ustrona 4

alkohole
WHiSKy • WHiSKey
Jim Beam White 40 ml 15,00 zł
 0,7 l 200,00 zł
Jim Beam Black 40 ml 15,00 zł
 0,7 l 200,00 zł
Jim Beam Honey 40 ml 15,00 zł
 0,7 l 200,00 zł
Jim Beam Apple 40 ml 15,00 zł
 0,7 l 200,00 zł
Jim Beam Red Stag 40 ml 15,00 zł 
 0,7 l 200,00 zł
Jim Beam Double Oak 40 ml 16,00 zł
 0,7 l 200,00 zł
Teacher’s 40 ml 15,00 zł
 0,7 l 200,00 zł
Tullamore Dew 40 ml 15,00 zł
 0,7 l 200,00 zł
Jameson 40 ml 15,00 zł
 0,7 l 200,00 zł
Jack Daniel’s 40 ml 16,00 zł
 0,7 l  200,00 zł
Maker’s Mark 40 ml 20,00 zł
Chivas Regal 12Yo 40 ml 23,00 zł
Glenfiddich 15Yo 40 ml 25,00 zł
Laphroaig 10Yo 40 ml 25,00 zł
Connemara 40 ml 25,00 zł
WÓDKi
Stock Prestige 40 ml 9,00 zł
 0,5 l 80,00 zł
 0,7 l 100,00 zł
Stock Prestige citron 40 ml 9,00 zł
 0,5 l 80,00 zł
Stock Prestige cranberry 40 ml 9,00 zł
 0,5 l 80,00 zł
Stock Prestige grapefriut 40 ml 9,00 zł
 0,5 l 80,00 zł
Żołądkowa gorzka 40 ml 9,00 zł
 0,5 l 80,00 zł
Żołądkowa gorzka miętowa 40 ml 9,00 zł
 0,5 l 80,00 zł
Żołądkowa gorzka czarna wiśnia 40 ml 9,00 zł
 0,5 l 80,00 zł
Saska 40 ml 9,00 zł
Żubrówka 40 ml 9,00 zł
 0,5 l 80,00 zł
Soplica 40 ml 9,00 zł
Amundsen 40 ml 11,00 zł
 0,5 l 110,00 zł
 0,7 l 150,00 zł
Cachaca 40 ml 12,00 zł
Śliwowica 40 ml 15,00 zł
Beluga 40 ml 20,00 zł
Carpatia Vintage 40 ml 65,00 zł

liKiery

Becherovka 40 ml 9,00 zł
Jagermeister 40 ml 10,00 zł
Malibu 40 ml 10,00 zł
Kahlua 40 ml 10,00 zł
Blue Curacao 40 ml 10,00 zł
Bailey’s 40 ml 11,00 zł
Cointreau 40 ml 12,00 zł
PeachTree 40 ml 12,00 zł
Sambuca 40 ml 12,00 zł
Absinth 40 ml 16,00 zł
VermutH

Martini Extra Dry 100 ml 12,00 zł
Martini Bianco 100 ml 12,00 zł
Martini Rosso 100 ml 12,00 zł
Martini Rosato 100 ml 12,00 zł
Campari 40 ml 12,00 zł
teQuilA

Sauza Tequila Silver 40 ml 15,00 zł
Sauza Tequila Gold 40 ml 15,00 zł
gin

Stock 40 ml 9,00 zł
Bombay 40 ml 15,00 zł
rum

Bacardi Superior 40 ml 12,00 zł
Bacardi Black 40 ml 14,00 zł
brAnDy

Stock 84 40 ml 13,00 zł
Stock XO 40 ml 17,00 zł

cognAc

Hennessy VS 40 ml 21,00 zł
Courvoisier 40 ml 21,00 zł

SzAmPAn

Moët Chandon 0,75 l 300,00 zł
grzAŃce 

Grzane piwo 300 ml 12,00 zł 
 500 ml 16,00 zł 
Grzane wino 300 ml 14,00 zł

WinA

z regionalnej winnicy Turnau Baniewice. Winnica składa się 
z dwóch parceli mających w sumie 20 ha, obsadzonych głównie 
szczepami winorośli solaris i johanniter oraz rondo i regent. 
Dobrze wyposażona wytwórnia i własne laboratorium pozwalają 
na precyzyjne kontrolowanie wszystkich parametrów wina, 
na każdym etapie produkcji. W budynku przetwórni powstała 
również sala degustacyjna.

Solaris  białe, wytrawne 0,75 l 150,00 zł 
PolecamY do: białego  
i czerwonego mięsa, ryb, makaronów

Riesling  białe, wytrawne 0,75 l 150,00 zł 
PolecamY do: białego  
i czerwonego mięsa, makaronów, 
ryb, owoców morza

Johanniter  białe, półsłodkie 0,75 l 150,00 zł 
PolecamY do: aperitif,  
białego mięsa, sałatek, deserów

Rose  różowe, półwytrawne 0,75 l 150,00 zł 
PolecamY do: aperitif, ryb,  
makaronów, białego mięsa, sałatek

Cabernet  czerwone, wytrawne 0,75 l 150,00 zł 
PolecamY do: czerwonego mięsa, 
serów smakowych

napoje
Pepsi 5,00 zł
Pepsi Max 5,00 zł
7up 5,00 zł
Mirinda 5,00 zł
Schweppes 5,00 zł
Woda Jantar gazowana/niegazowana 5,00 zł
Sok Toma pomarańczowy, grejpfrutowy, z czarnej 
porzeczki, jabłkowy, pomidorowy, ananasowy 5,00 zł
Sok ze świeżo wyciśniętych pomarańczy, 
grejpfrutów lub mieszany 220 ml 15,00 zł 

Red Bull 10,00 zł

drinki i koktajle
Słoneczna Plaża sok pomarańczowy, jabłkowy, 
ananasowy i grenadina, bez alko 12,00 zł
Krwawa Mary stock prestige, sok z cytryny, sok 
pomidorowy, tabasco, seler naciowy, sól, pieprz 14,00 zł
Cuba libre rum, pepsi, limonka  15,00 zł
Caipirinha cachaca, limonka, cukier trzcinowy 15,00 zł
Ogórkowa żołądkowa gorzka, ogórek, sok jabłkowy, 
angostura, syrop jaśminowy, sok z cytrusów 15,00 zł
Africa campari, Red Bull Mandarin, pomarańcza 15,00 zł

Coffee cookie burbon, kahlua, espresso, 
syrop waniliowy 20,00 zł
Fruity love truskawki, świeża mięta, limonka,  
banan, sok pomarańczowy, bez alko 20,00 zł
Passa…loa Passoa, Stock Prestige Citron, sok: z cytryny, 
pomarańczy, grapefruita, syrop marakuja 20,00 zł
Blue Ocean Jim Bean Apple, Passoa, syrop marakuja 
syrop miętowy, sok z cytryny, 7UP, sok z limonki  
i pomarańczy, DeKuyper Blue Curacao 22,00 zł
Sunset Cuba Bacardi Superior, Passoa, syrop kokosowy, 
grenadina, sok pomarańczowy, sok z cytryny 24,00 zł

Jamaica vodka Red Bull Tropical, pomarańcza 15,00 zł
Ibiza gin, Red Bull Kiwi, limonka 15,00 zł
Aperol Spritz Aperol, Prossecco,  
woda gazowana, pomarańcza  15,00 zł
Gin Sensation gin, Martini Bianco,  
Schweppes, angustura 16,00 zł
Sweet sour vodka stock grapefruit, syrop gruszkowy,  
sok z cytrusów,  cukier trzcinowy, suszona malina  16,00 zł
Guns’n’roses gin, campari, woda różana 16,00 zł
So fresh, so gin gin, sok jabłkowy, schweppes, 
mięta, bazylia, sok z cytryny 16,00 zł
Negroni gin, martini, campari, pomarańcza 17,00 zł
Daiquiri truskawkowe rum, likier pomarańczowy, 
sok z limonki, cukier trzcinowy, syrop waniliowy, 
mięta, truskawki 18,00 zł
Margharita malinowa tequila, maliny, 
likier pomarańczowy, sok z limonki, 
cukier trzcinowy, syrop waniliowy, mięta,  18,00 zł
Sweet sour burbon burbon, syrop jaśminowy, 
sok z cytrusów, cukier trzcinowy, suszona malina 18,00 zł
Miami Jim Beam Apple, Red Bull Kiwi, jabłko 18,00 zł

kawa, herbata
Espresso 8,00 zł
Espresso doppio 12,00 zł

Americano 8,00 zł
Cappucino 10,00 zł
Irish coffee 16,00 zł

Latte 10,00 zł
Latte machiato 12,00 zł
Latte machiato z syropem do wyboru 14,00 zł
Latte machiato z likierem do wyboru 16,00 zł

Dzbanek herbaty 10,00 zł
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Tradycja, doświadczenie i niespieszność to kwintesencja tego 
czym jest rodzina Saska, wśród której są zarówno warianty 
czyste, jak i alkohole smakowe. Inspiracją dla wyjątkowych 
smaków Saskiej były nalewki tworzone na polskich dworach 
szlacheckich. Dziś z bogactwa tej tradycji korzystają współcześni 
mistrzowie gorzelnictwa.


