
Kawy/Coffee: 
Espresso 6 zł 

(35 ml mocnej, esencjonalnej kawy/35 ml strong and aromatic 

coffee) 

Espresso Doppio 9,50 zł 
(podwójne espresso/double espresso) 

Americano: 

Małe/Small 7 zł 
(espresso uzupełnione gorącą wodą w małej 

filiżance/espresso with hot water in a small cup) 

Duże/Large 9 zł 
(espresso uzupełnione gorącą wodą w dużej 

filiżance/espresso with hot water in a large cup) 

Duża czarna/Long Black 10,50 zł 
(gorąca woda + podwójne espresso/hot water with double 

espresso) 

Espresso Macchiato 7 zł 
(espresso z odrobiną mleka/espresso with a little milk) 

Cappuccino 8,50 zł 
(espresso uzupełnione spienionym mlekiem/espresso with 

foamed milk ) 

Cappuccino Duże/Large 12 zł 
(podwójne espresso uzupełnione spienionym 
mlekiem/double espresso with foamed milk) 

Cappuccino Smakowe/with syrup 9,50 zł 
(z syropem/with syrup, do wyboru smaki/tastes: 

wanilia/vanilla, karmel/caramel, Irish cream, 
amaretto, cynamon/cinnamon) 



Latte Macchiato 10,50 zł 
(spienione mleko z espresso podawane w wysokiej 
szklance/foamed milk with espresso in a tall glass) 

Latte Macchiato na podwójnym 
espresso/with double espresso 12 zł 

(spienione mleko z podwójnym espresso podawane w wysokiej 
szklance/foamed milk with double espresso in a tall glass) 

Latte Macchiato Smakowe/with syrup 12 zł 
(z syropem/with syrup, do wyboru smaki/tastes: wanilia/vanilla, 

karmel/caramel, Irish cream, amaretto, cynamon/cinnamon) 

Coffee Mocha 12 zł 
(czekolada pitna z espresso/drinking chocolate with espresso) 

Irish Coffee 15 zł 
(czarna kawa z whisky i bitą śmietaną/black coffee with whisky 

and whipped cream) 

Kawa Karaibska/Carribean Coffee 15 zł 
(czarna kawa z ciemnym rumem i bitą śmietaną/black coffee with 

dark rum and whipped cream) 

Kawa Po Wiedeńsku/Vienna Coffee 7 zł 
(czarna kawa z bitą śmietaną/black coffee with whipped cream) 

Kawa z Likierem/Coffee with Liqueur 14 zł 
(czarna kawa z likierem 40 ml, do wyboru: advocaat, bailey’s, 

amaretto/black coffee with liqueur 40 ml, to choose from: advocaat, 
bailey's, amaretto) 

Kawa Po Turecku/Turkish Coffee 6 zł 
(sypana kawa parzona w dużej filiżance/ground brewed coffee in a 

large cup) 

Affogato 8 zł 



(czarna kawa z gałką lodów waniliowych/black coffee with a 
scoop of vanilla ice-cream) 

Espresso Tonik/Tonic 10 zł/12 zł 
(kawa z tonikiem, kostkami lodu oraz plasterkiem z limonki/ coffee 

with tonic, ice cubes, and a slice of lime) 

Kawa ze Spritem/Coffee with Sprite 10 zł/12 zł 
(kawa ze spritem, kostkami lodu oraz plasterkiem cytryny/ coffee 

with sprite, ice cubes, and a slice of lemon) 

Espresso Corretto 14 zł 
(espresso z winiakiem Grappa (20 ml)/espresso with Grappa (20ml)) 

Kawa Mrożona/ Iced coffee 10 zł 
(espresso z dużą ilością mleka, kostkami lodu / espresso with a 

lot of milk and ice cubes) 

Kawa Mrożona z dodatkami/ Iced coffee 
with extras 12 zł 

(espresso z dużą ilością mleka, gałką lodów waniliowych i bitą 
śmietaną / espresso with a lot of milk, a scoop of vanilla ice cream, 

and whipped cream) 

Herbaty/Tea: 
English Breakfast 

(kompozycja dwóch gatunków czarnych herbat: Assam i 
Ceylon/composition of two types of black tea: Assam and Ceylon) 

Gunpowder 
(popularna chińska zielona herbata o charakterystycznym wyglądzie – 

liście mocno zwinięte, przypominające proch strzelniczy/popular 
Chinese green tea with characteristic appearance – leaves are strongly 

curled resembling gunpowder) 

Zielona Jaśminowa/Green Jasmine Tea 



(zielona herbata Yunnan z jaśminem/Yunnan green tea with jasmine) 

Zielona Miętowa/Green Mint Tea 
(zielona herbata Gunpowder z liśćmi mięty/green tea Gunpowder 

with mint leaves) 

Sencha Cytrynowa/Lemon Tea Sencha 
(łagodna zielona herbata Sencha ze skórką cytrynową/mild green tea 

Sencha with lemon peel) 

Earl Grey Blue 
(czarna herbata Ceylon z płatkami bławatka i olejkiem z 

bergamotki/black tea Ceylon with bluebottle petals and bergamot oil) 

Owocowa/Fruity Tea 
(owocowa kompozycja: jabłko, skórka pomarańczowa, dzika róża, 
hibiskus/fruit composition: apple, orange peel, dog rose, hibiscus) 

Czerwona z dodatkami/Flavoured Red Tea 
(czerwona herbata Pu-Erh z owocowymi dodatkami/fruit-flavoured 

classical red tea Pu-Erh) 

Wiśnie w rumie/Cherries in rum 
(owocowa kompozycja: jagoda, wiśnia, hibiskus, ananas, rodzynki/fruit 

composition: blueberry, cherry, hibiscus, pineapple, raisins) 

Orange Green 
(zielona herbata Sencha z trawą cytrynową, truskawką, pomarańczą, 

jabłkiem, kwiatem pomarańczy oraz hibiskusem/green tea Sencha with 
lemongrass, strawberry, orange, apple, orange flower, and hibiscus) 

 

Mały dzbanek/Small Jug 9 zł 

Duży dzbanek/Large Jug 14 zł 

Herbaty sezonowe/Seasonal Tea: 



Herbata mrożona/Ice Tea 10 zł 
(do wyboru: czarna, owocowa, zielona/tastes: black, fruit, green) 

Herbata zimowa/Winter Tea 10 zł 
(czarna herbata z sokiem malinowym, przyprawą korzenną, 

plasterkiem pomarańczy i cytryny/black tea with raspberry syrup, 
spices: cloves and ginger, and a slice of orange and lemon) 

 

 
 

Napoje/Beverages 
Coca-cola, Tonic, Sprite, Nestea, sok Cappy/Cappy juice 

(pomarańczowy/orange, jabłkowy/apple lub czarna 

porzeczka/blackcurrant), woda gazowana/sparkling water, 
woda niegazowana/still water - 4,50 zł 

 
Sok ze świeżych owoców/Fresh fruit juice 0,3l 12zł 

(do wyboru sok/to choose from: z pomarańczy/orange, z 
grejpfrutów/grapefruit, lub mieszany/mixed) 

 

Ciasta i desery/Cakes and desserts: 

Szarlotka/Apple pie 9 zł 

Szarlotka podawana na ciepło z gałką lodów waniliowych i bitą 

śmietaną  12 zł 

Warm apple pie with a scoop of vanilla ice-cream 

and whipped cream 12 zł 

Tort lub torcik czekoladowy/Chocolate cake 



8 zł-12 zł 

Cake of the day: 

Sernik/Cheesecake 8 zł-12 zł 

Ciasto owocowe/Fruit cake 9 zł-12 zł 

Deser Lodowy/Ice-cream (trzy gałki lodów/three 

scoops of ice-cream: waniliowa/vanilla, truskawkowa/strawberry i 

czekoladowa/chocolate)  10 zł 

Deser Lodowy/Ice-cream (trzy gałki lodów/three scoops 

of ice-cream: waniliowa/vanilla, truskawkowa/strawberry i 

czekoladowa/chocolate) z owocami i bitą 
śmietaną/with fruit and whipped cream 14 zł 

 
Mała gorąca czekolada/Small hot chocolate 8,50 zł  
Duża gorąca czekolada/Large hot chocolate 10 zł 

Fondue: 
Fondue Serowe/Cheese fondue 

400g 45 zł 

200g 29 zł 
(mieszanka szwajcarskich serów: Emmentaler, Gruyere, Gourmet i 
białego wina, podawana z dodatkami do zatapiania {marynowane 
pieczarki, oliwki, papryka, kabanosy, pieczywo}/mixture of Swiss 

cheeses : Emmentaler, Gruyere, Gourmet, 



and white wine, served with dipping extras {marinated 
mushrooms, olives, peppers, dry smoked pork sausage, bread}) 

 
 

Fondue Czekoladowe/Chocolate fondue 400g 

40 zł 200g 25 zł 
(rozpuszczona belgijska czekolada, do wyboru: mleczna, 
deserowa lub biała, podawana z owocami/melted Belgian 

chocolate: milk, dessert or white, served with fruit) 

 
 

Piwa/Beer: 
Perła Chmielowa 0,5l 8 zł 

Perła Niepasteryzowana/ Unpasteurised 0,5l 8 zł 

Lubelskie Pils 0,33l 5 zł 

Cydr Lubelski 0,33l 5 zł 
 

Bestbir - piwo pszeniczne z sokiem owocowym/ 

wheat beer with fruit juice 0,5l 8 zł 

(do wyboru smaki: dzika róża, malina-pigwa, gruszka-melisa, 
brzoskwinia, mango-ananas i inne/flavours: wild rose, raspberry-
quince, pear-lemon balm, peach, mango-pineapple, and others) 

 

 

Grzane Piwo/Mulled beer 0,5l 12 zł 
(z przyprawą korzenną, sokiem malinowym i plasterkiem 

pomarańczy/with spices, raspberry juice and a slice of orange) 



 

 

Alkohole/Alcohols 
Wódki/Vodka: 

Belvedere Vodka 40 ml 16 zł 

Wyborowa 40 ml 9 zł 

Żołądkowa Gorzka 40 ml 8 zł 

Żubrówka 40 ml 9 zł 
 

Likiery/Liqueurs: 
Advocaat 40ml 8 zł 

Amaretto 40 ml 8 zł 

Bailey’s 40 ml 10 zł 

Cytrynówka 40 ml 9 zł 

Porzeczkówka 40 ml 9 zł 

Wiśniówka 40 ml 9 zł 

Jagermeister 40 ml 10 zł 

Grappa 40 ml 12 zł 

 

Aperitif & Vermouth: 
Aperol 40 ml 9 zł 

Martini Bianco 100 ml 10 zł 

Martini Extra Dry 100 ml 10 zł 

Martini Rosso 100 ml 10 zł 



Rum: 
Bacardi Rum Jasny/Light Rum 40 ml 10 zł 

Bacardi Rum Ciemny/Dark Rum 40 ml 10 zł 

 

Whisky: 
Ballantine’s 40 ml 10 zł 

Grant’s 40 ml 10 zł 

Grant’s 12YO 40 ml 17 zł 

Chivas Regal 40 ml 19 zł 

Jack Daniel’s 40 ml 12 zł 
 

Gin & Tequila: 
Gin Lubuski 40 ml 10 zł 

Tequila Silver 40 ml 12 zł 

Tequila Gold 40 ml 12 zł 
 

Koniak & Brandy/Cognac & Brandy: 
Hannessy VS (koniak/cognac) 40ml 17 zł 

Metaxa 5* 40 ml 10 zł 

Metaxa 7* 40 ml 15 zł 

Grappa 40 ml 12 zł 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Karta Win 

 

 
Szanowni Goście, zapraszamy do 
skosztowania przepysznych win z 
winnic zlokalizowanych niedaleko 

Kazimierza Dolnego: 

* winnica  „Rzeczyca” 

* winnica  „MałeDobre” 

* winnica  „Solaris” 

 
Cennik: 

Kieliszek 125 ml 13 zł 

Butelka 65 zł 



Wina: 
Winnica Rzeczyca 

Wina powstałe w Rzeczycy są efektem pracy i pasji jej 
właścicieli. Usytuowanie winnicy na terenie Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego, w czystym ekologicznie terenie, ma znaczący 
wpływ na jakość proponowanego wina. Dobrze dojrzewające 
winogrona na stokach o ekspozycji południowo-zachodniej są 
ręcznie zbierane i wstępnie selekcjonowane. Uprawa winorośli 
prowadzona jest bez użycia nawozów sztucznych, a naturalne 
procesy winifikacji i dojrzewania pozwalają uzyskać bogaty smak i 
aromat win białych i czerwonych. 

Wina z winnicy Rzeczyca: 
 

*Cb 6 - wytrawne wino czerwone, jednoszczepowe z odmiany 
Cabernet Cortis o przyjemnym aromacie czarnego bzu i 
drewna. W smaku nuty pieprzu, tarniny, żurawiny i wanilii. 

* Rg 6 - wytrawne wino jednoszczepowe z odmiany Regent o 
aromacie owoców lesnych z nutami wanilii, w ustach rześka 
wiśnia, śliwka i jeżyna, łagodne taniny. 

* H 6 – jednoszczepowe wino białe z odmiany Hibernal, 
półwytrawne lecz z wyczuwalnym cukrem resztkowym o 
lekkim kwiatowym aromacie i wyrazistej nucie mineralnej. 

* Cuvee 6 – kupaż kilku odmian: Seyval Blanc, Bianca i 
Jutrzenka. Delikatne białe wino o dość złożonym bukiecie 
aromatów z nutami mięty i równie delikatnym smakiem. 

* S6 – jednoszczepowe, półwytrawne na granicy półsłodkiego, 
wino białe z odmiany Solaris, pełne mocnych aromatów i 
smaków dojrzałych owoców tropikalnych takich jak mango, 
kiwi i banan. 

* T6 – białe wino z odmiany Gewurztraminer (Traminer Red), 
najczęściej półwytrawne o charakterystycznym odmianowym 



aromacie z nutami płatków róży, owocu liczi, lekko oleiste w 
smaku, czasem z wyczuwalnym mineralnym finiszem. 

 

Winnica Małe Dobre 
Winnica położona w dolinie Wisły na południowo-zachodnich 

zboczach Skarpy Dobrskiej, będącej rezerwatem przyrody. Na 
unikatowość siedliska składają się gleby osadowej powstałe około 50 
milionów lat temu, zbudowane z pokładów wapiennych 
wchodzących w skład Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Górę 
skarpy, poprzecinaną wąwozami, porastalas chroniący uprawę od 
napływu zimnego powietrza z kierunku północno-wschodniego oraz 
zapewniający odpowiednią ilość wody przez cały rok.Wyjątkowe 
warunki geologiczne i klimatyczne tworzą tu sprzyjające dla uprawy 
winorośli i sprawiają, że wino posiada swój charakterystyczny, 
niepowtarzalny bukiet. 

Wina z winnicy Małe Dobre: 

* w ofercie posiadamy wino czerwone, wytrawne z 

odmiany Regent 

* białe, półwytrawne z odmiany Solaris 

 
Winnica „Solaris”: 

Winnica znajduje się na najwyższym południowo-zachodnim 
wzniesieniu na obrzeżach miasteczka Opole Lubelskie. Pierwsze 
testowe krzewy zostały posadzone w 2004 roku. Parcela Bliskowice 
była kolejnym etapem rozwoju winnicy. Ta półtorahektarowa działka 
w Dolinie Wisły została zakupiona i obsadzona winoroślą w 2014 
roku. Jej zachodnie nachylenie gwarantuje odpływ zimnych mas 
powietrza w dolinę oraz silne nagrzewanie się od promieni 
zachodzącego słońca. Dodatkowym jej atutem jest kamienista gleba 
powstała w wyniku erozji skał wapiennych. Biały kamień będący 
bazą tej gleby nagrzewa się w ciągu dnia i stygnie nocą podnosząc 
temperaturę w winnicy. Dodatkowo odbija światło słoneczne i 
dogrzewa grona od dołu, w tych warunkach owoce szybciej 
dojrzewają. 



* Johanis – białe, półwytrawne wino. Aromaty letniego sadu: 

papierówki, ulęgałki, żółte śliwki. Całość podbita rześką 

kwasowością, zrównoważoną delikatną słodyczą. Usta aromatyczne, 

atakujące soczystym owocem z dominatą papierówek i gruszki. W tle 

białe kwiaty z ciekawą nutą białegobzu. 

* Johanis Dry – białe, wytrawne wino. Aromaty letniego sadu: 
papierówki, ulęgałki, żółte śliwki. Całość bardzo soczysta, 
urzekająca. 

*Regini– czerwone, wytrawne wino kupażowe powstałe z dwóch 
czerwonych szczepów winorośli. W bukiecie: jagoda, jeżyna i 
śliwka węgierka podbite dymem, tytoniem i dębową beczką. 

* Solero – białe, słodkie wino urzekające aromatami dojrzałych 
mirabelek, gruszek, jabłek i odrobiny agrestu. Usta przyjemnie 
owocowe, krągłe, soczyście mirabelkowe z wciągającą słodyczą i 
doskonale zrównoważoną kwasowością. 

*Ambrozja – białe, słodkie wino o delikatnym, uwodzącym 

kolorze soku z papierówek. Nos zachwyca aromatami róży, 

tropikalnych owoców i soczystych, słodkich, letnich jabłek. W 

ustach niesamowita mieszanka smaków różanego ogrodu, 

delikatnie podbita aromatycznymi, letnimi jabłkami i delikatną 

cytrusową kwasowością. Niezwykle napięte wino mogące się 

równać z najlepszymi włoskimi muscato. 

 

Inne wina oraz miody pitne: 

Proponujemy: 

Primitivo 125 ml 10 zł/butelka 50zł 

Pinot Grigio 125 ml 10 zł/butelka 50 zł 

Chianti 125 ml 10 zł/butelka 50 zł 

Prosecco 200 ml 19 zł 

Prosecco Butelka 750 ml 65 zł 



Miód Pitny Dwójniak 125 ml 10 zł 

Miód Pitny Trójniak 125 ml 9 zł 

Grzane Wino 9 zł 

Karafka 0,5l 28 zł 

 

 
Dodatki do wina: 

Deska serów 

Deska wędlin 

Pucharek oliwek 7 zł 

 

 

Wine list 
Dear guests, we invite you to taste delicious wines 
from the vineyards located near Kazimierz Dolny: 

 

* Vineyard "Rzeczyca” 
* Vineyard "Małe Dobre" 

* Vineyard "Solaris" 
 

Price list: 
A glass of 125 ml 13 zł 

A bottle 65 zł 



Vineyard “Rzeczyca” 
Wines originated in Rzeczyca are the result of the work and 
passion of its owners. The location of the vineyard in the 
Kazimierz Landscape Park, in ecologically clean area, has a 
significant influence on the quality of the proposed wine. 
Well-ripened grapes on slopes with southwest exposure are 
hand-picked and pre-selected.Vines are grown without the 
use of fertilizers, and the natural processes of vinification 
and maturation provide a rich taste and aroma of white and 
red wines. 
 

Wines from the vineyard “Rzeczyca”: 

*Cb 6 - dry red wine, from the single variety of Cabernet Cortis 

with a pleasant aroma of elderberry and wood. Taste of pepper, 
sloes, cranberries, and vanilla. 

*Rg 6 - dry wine, from the single variety of Regent, with the 

aroma of forest fruit, with vanilla notes, and the fresh flavours of 
cherry, plum, and blackberry in the mouth, mild tannins. 

*H 6 - single varietal, white wine from the Hibernal variety, 

semi-dry but with a noticeable taste of residual sugar, with a slight 

floral aroma and a distinct mineral note. 

*Cuvee 6 – coupage of several varieties: Seyval Blanc, 

Bianca, and Dawn. Delicate white wine with a rather complex 
bouquet ofaromas with notes of mint and equally delicate taste. 

*S 6 - semi-dry on the border of semi-sweet, white wine, from 

the single variety of Solaris, full of strong aromas and flavours of 
ripe tropical fruit such as mango, kiwi, and banana.  

*T 6 - white wine of the Gewurztraminer variety (Traminer 

Red),the most frequently semi-dry with characteristic varietal 
aroma with notes of rose petals, lychee fruit, delicately oily taste, 
sometimes with a noticeable mineral frame.  



 

 

Vineyard “Małe Dobre”: 
The vineyard located in the Vistula valley on the 
southwestern slopes of the Skarpa Dobrska Nature Reserve. 
The uniquenessof the habitat is defined by sedimentary soil 
formed about 50 million years ago, built of limestone 
deposits forming part of the Kazimierz Landscape Park. The 
forest grows on the slope of the escarpment crossed by 
gorges, thanks to which the crop is protected from the cold 
air flow from the northeast and the adequate amount of water 
is provided throughout the year. The exceptional geological 
and climatic conditions create favourable conditions for the 
cultivation of vines and provide the wine with its distinctive, 
unique bouquet. 

Wines from the vineyard “MałeDobre”: 
* We offer red, dry wine from the Regent variety. 
* white, semi-dry wine from the Solaris variety 

 

Vineyard "Solaris":  
The vineyard is located on the highest southwestern hill on 
the edge of the town of Opole Lubelskie. The first test 
bushes were planted in 2004. The Bliskowice parcel was the 
next stage in thedevelopment of the vineyard. A one and half 
hectare plot in the Vistula Valley was purchased and planted 
with vines in 2014. Its west slope guarantees the cold air 
mass flowing into the valley and the strong warming from 
the rays of the setting sun. Its additional advantage is the 
rocky soil formed by the erosion of limestone rocks. The 
whitestone that is the base of this soil heats up during a day 
and cools down at night raising the temperature in the 
vineyard. In addition, it reflects the sunlight and warms 
bunches from below, 



under these conditions fruit ripen faster. 

*Johanis - white, semi-dry wine. Aromas of summer orchard: 

Papirovka, pears, yellow plums. The whole is enlivened by brisk acidity 

and balanced with delicate sweetness.Aromatic, with juicy fruit scents 

and with the dominant flavour of Papirovka and pear. In the background 

there are white flowers with an interesting note of white lilac. 

*Johanis Dry - white, dry wine. Aromas of summer orchard: 
Papirovka, pears, yellow plums. The whole is very juicy and captivating. 

* Regini - red, dry wine made from two red grape varieties. In 

bouquet: blueberry, blackberry and plum, smoked with smoke, tobacco 

and oak barrel. 

*Solero - white, sweet wine with aromas of ripe Mirabelle plums, 

pears, applesand a bit of gooseberry. The mouth is pleasantly fruity, 

round, luscious, with an addictive sweetness and perfectly balanced 

acidity. 

*Ambrosia - white, sweet wine with a delicate, seductive colour of 

Papirovka juice. The aromas of rose, tropical fruit, and juicy sweet and 

summer apples delight the nose. The amazing mixture of the flavours of 

rose garden, gently subdued aromatic summer apples, and delicate citrus 

acidity in the mouth.Extremely tense wine that can match the best Italian 

muscato. 

Other wines and meads:  
We offer: 

Primitivo 125 ml 10 zł / bottle 50zł  
Pinot Grigio 125 ml 10 zł / bottle 50 zł 

Chianti 125 ml 10 zł / bottle 50 zł 
Prosecco 200 ml 19 zł 



Prosecco Bottle 750 ml 65 zł 
Mead “Dwójniak” 125 ml 10 zł 

(A Polish mead, made using one unit of water for each unit of 
honey) 

Mead “Trójniak” 125 ml 9 zł 
(A Polish mead, made using two units of water for each unit of 

honey) 

Mulled wine 9 zł 
(dry, red wine with spice, raspberry syrup, and a slice of orange) 

 

Additives for wine: 
Cheeseboard 

Platter of cured meats 

Cup of olives 7 zł 


