
WITAMY!
WELCOME!

Ducha66 to miejsce usytuowane w historycznym centrum  
Gdańska, przy „Ulicy Sławnych Ludzi” prowadzącej do nadmo-
tławskiej Bramy Świętego Ducha. Sąsiaduje z Bazyliką Mariacką, 
Kaplicą Królewską oraz niedalekimi Domem Szyprów i Kamienicą 

Schopenhauerów.

Takie otoczenie zobowiązuje.

Witamy w Restauracji, gdzie na półkach królują starannie dobrane 
destylaty oraz wina z Polski i ze świata, gdzie w powietrzu unosi się 
aromat najwyższej jakości kaw Speciality, a na stołach, za sprawą 
szefa kuchni - Bartosza Ratkowskiego, lokalna historia spotyka się 
z fine-diningiem i nowoczesnością. Regionalne produkty nabiera-

ją u nas nowej formy i stają się arcydziełami na talerzu.

Całości dopełnia atmosfera uśmiechu i staropolskiej gościnności, 
zrównoważona profesjonalizmem i wiedzą.

Rozgośćcie się i poczujcie Ducha tego miejsca! 

Ducha66 (eng. Spirit66) is the place located in the historic center of  
Gdańsk, on the "Famous People Street” leading to the Holy Spirit Gate 
on the Motlawa river bank, next to St. Mary's Basilica, the Royal Chapel 

 and the nearby Lodge of the Skippers and the Schopenhauer House.

Such an environment obliges.

Welcome to the Restaurant, where the shelves are filled with carefully 
selected distillates and wines from Poland and from around the world, 
where the air is full of the aroma of the highest quality Specialty coffees, 
and on the tables, thanks to the head chef - Bartosz Ratkowski, local 
history meets fine-dining and modernity. Regional products take on a 

new form here and become masterpieces.

The whole is complemented by the atmosphere of a smile and old Polish 
hospitality, balanced with professionalism and knowledge.

Make yourself comfortable and feel the Spirit of this place!



MENU
RESTAURACJI

DUCHA66

Lista  alergenów dostępna u obsługi
Allergen information available with our staff

Dostawcy / Suppliers: Made in Kaszebe / Kaszubska Koza / Ranczo Frontiera / Miody z Kociewia 
Porty / Harbors: Górki Zachodnie / Mechelinki

Pomiędzy godziną 13-tą a zamknięciem do rachunków grup 6-ciu i więcej Gości dodana będzie 10% opłata serwisowa
Between 1 p.m. and closing an 10% service charge will be added for parties of 6 or more Guest

inspirowane XIX-wieczną Gdańską Książką Kucharską
„Danziger Koch-Buch (...)” 1858 r.

inspired by the 19th century Gdańsk Cookbook
'Danziger Koch-Buch (...)' 1858 r.



MENU PORANNE

SAŁATKA
SALAD 

sałata rzymska / pomidor  
/ kapary / parmezan  
/ rzodkiewka
romaine lettuce / tomato 
/ capers / parmesan / radish

10 zł

WYTRAWNA
DESKA
PIECZYWA
SAVORY BREAD BOARD 

pieczywo / 3 pasty - zapytaj 
obsługę co przygotowaliśmy 
na dziś
bread / 3 spreads - ask the 
staff what we have prepared 
for today

24 zł

SŁODKA
DESKA 
PIECZYWA
SWEET BREAD BOARD

pieczywo / 3 pasty - zapytaj 
obsługę co przygotowaliśmy 
na dziś
bread / 3 spreads - ask the 
staff what we have prepared 
for today

24 zł

DODATKOWY
SER CHEDDAR
EXTRA CHEDDAR CHEESE

2 zł

DODATKOWY
BEKON
EXTRA BACON

5 zł

KECZUP/ SPICY
MAYO
KETCHUP / SPICY MAYO

3 zł

SOS
HOLENDERSKI
HOLLANDAISE SAUCE

4,50 zł

FRYTKI
FRIES

9 zł

DROŻDŻÓWKA WYTRAWNIE 
SAVOURY YEAST CAKE

drożdżówka / 2 jajka sadzone / boczek / ser 
cheddar / szpinak / pikantny majonez  /  kon-
fitura z cebuli

38 zł

yeast-cake / 2 fried eggs / bacon / cheddar cheese 
/ spinach / spicy mayonnaise / onion jam

DROŻDŻÓWKA NA SŁODKO
SWEET YEAST CAKE

drożdżówka / krem orzechowy / konfitura 
i owoce sezonowe / mięta / karmelizowane 
orzechy arachidowe  

39 zł

yeast-cake / nut cream / jam and seasonal  
fruits / mint / caramelized peanuts

CROISSANT Z WĘDZONYM ŁOSOSIEM 
CROISSANT WITH SMOKED MOWI SALMON

croissant / plastry łososia wędzonego Mowi / 
2 jajka poszetowe / sałata rzymska / sos holen-
derski

39 zł

butter roll / slices of Mowi smoked salmon  
/ 2 poached eggs / romaine lettuce /  hollandaise 
sauce

BUŁKA MAŚLANA Z JAJECZNICĄ I SZYNKĄ 
BUTTER ROLL WITH SCRAMBLED EGGS AND HAM

bułka maślana / jajecznica z 2 jajek / szynka 
wiejska / ser cheddar / sałata rzymska / pomi-
dor malinowy / szczypior

38 zł

butter roll / 2 scrambled eggs / countryside ham 
/ cheddar cheese / romaine lettuce / raspberry  
tomato / chives

ENGLISH BREAKFAST
ENGLISH BREAKFAST

bułka maślana / bekon / ser cheddar / pomi-
dor malinowy / jajko sadzone / biała kiełbasa 
/ kaszanka z cebulą / hash brown / fasola w sosie 
pomidorowym /  ketchup

48 zł

butter roll / bacon / cheddar cheese / raspberry 
tomato / fried egg / white sausage / blood sausage 
with onion / hash brown / beans in tomato  
sauce / ketchup 

SAŁATKA Z PIECZONYM CAMEMBERTEM
SALAD WITH BAKED CAMEMBERT

sałata rzymska / camembert / suszony pomi-
dor/ żurawina / pieczona marchew / kalarepa 
w zalewie / chips z pietruszki / chips z cieciorki 
/ vinaigrette

39 zł

romaine lettuce / camembert cheese / tomato 
/ cranberry / baked carrot / kohlrabi in brine 
/ parsley root chips / chickpeas chips / vinaigrette

CROISSANT Z TWAROGIEM SŁONECZNIKOWYM 
CROISSANT WITH SUNFLOWER CURD

croissant / szpinak / twarożek ze słoneczni-
kiem / kapary / suszony pomidor / konfitura 
z cebuli / chips z cieciorki

37 zł

croissant / spinach / curd with sunflower-seed 
/ capers / dried tomato / onion jam / chickpeas 
chips

WEGAŃSKA JAGLANKA Z OWOCAMI
VEGAN MILLET WITH FRUITS

kasza jaglana / mleko roślinne / konfitura  
i owoce sezonowe / mięta / karmelizowane 
orzechy arachidowe

31 zł

millet / vegetable milk / jam and seasonal fruits 
/ mint / caramelized peanuts

DODATKI
ADDITIONALS

MORNING MENU - DUCHA66 RESTAURANT 

08:00 - 14:00 / 8 a.m. - 2 p.m.

Restauracji Ducha66



PRZYSTAWKI I ZUPY

TATAR Z POLĘDWICY WOŁOWEJ
CHOPPED UP BEEF TARTARE

PASZTET Z GĘSICH WĄTRÓBEK
GOOSE LIVER PATE

ŚLEDŹ BAŁTYCKI W ZALEWIE KORZENNEJ
BALTIC HERRING IN SPICED BRINE

tatar z polędwicy wołowej / maryno-
wane rydze / cebula perłowa / szalotka  
/ ogórek kiszony / chips chlebowy  

/ majonez sardelowy

beef tartare / marinated pine mushroom  
/ pearl onion / shallot / sour cucumber  

/ bread chips / anchovy mayo

śledź bałtycki / kwaśna śmietana  
/ wędzony ziemniak / kalarepa / chrust 

cebulowy

baltic herring / sour cream / smoked potato 
 / kohlrabi / onion crisp 

pasztet z gęsich wątróbek / tost  
drożdżowy / majonez z prawdziwków  
/ wędzone śliwki / puder z grzybów 

 leśnych / orzechy arachidowe

goose liver pate / yeast toast / boletus mayo 
/ smoked plums / forest mushrooms powder 

/ peanuts

APPETIZERS & SOUPS 

od 13:00  / from 1 p.m.

52 zł

46 zł

39 zł

Naszą filozofią jest jakość. By wydobyć pełnię smaków w daniach z naszej karty w 100%, przygotowujemy je na bieżąco przez naszych kucha-
rzy przy maksymalnym wykorzystaniu świeżych, lokalnych produktów. Dlatego czas oczekiwania może być wydłużony, szczególnie w okresie  
wzmożonego ruchu. Prosimy zapytać obsługę jeśli czas realizacji jest dla Państwa istotny.

Quality is our philosophy. In order to bring out the full f lavors of the dishes from our menu, in 100%, they are prepared by our chefs, with the maxi-
mum use of fresh, local products, on an ongoing basis. Therefore, the waiting time may be extended, especially during times of increased number of 
orders. Please see your server for details.

GF, LF

GF



POTRAWKA Z CIELĘLCINY Z RAKAMI 
VEAL STEW WITH CRAYFISH

ZUPA RYBNA Z RAKAMI
FISH SOUP WITH CRAYFISH

BULION Z KARMELIZOWANEJ CEBULI
CARMELIZED ONION BROTH

bulion z karmelizowanej cebuli / kładzio-
ne kluski z sera dojrzewającego / duszona 
i marynowana cebula / chrust z cebuli  

/ tymianek

carmelized onion broth / matured cheese 
drop noodles / stewed and marineted onion 

/ onion crisp / thyme

górka cielęca / ciasto jajeczne / szyjki  
rakowe / żółtko / kawior z pstrąga

bulion rybny / halibut / szyjki rakowe 
/ warzywa korzeniowe / koperek

veal tenderloin / egg dough / crayfish tails  
/ egg yolk / trout caviar 

fish broth / halibut / crayfish tails / root  
vegetables / dill

49 zł

39 zł

29 zł

- danie wegetariańskie / vegetarian dish

GF

GF

- danie bezglutenowe / gluten-free dish
- danie bez laktozy / lactose-free dish

GF
LF



DANIA GŁÓWNE

PIERŚ Z KURCZAKA ZAGRODOWEGO
FARM CHICKEN BREAST

FILET Z HALIBUTA Z SOSEM RAKOWYM
HALIBUT FILLET WITH CRAYFISH SAUCE

pierś z kurczaka / puree z marchewki 
/ pieczone ziemniaki / włoska kapusta 
/ palona marchew / bułka parmezanowa  
/ sos z pieczonej cebuli z tymiankiem

chicken breast / carrot puree / baked  
potatoes / savoy cabbage / roasted carrot 
/ parmesan breadcrumbs / baked onion 

and thyme sauce

filet z halibuta / puree z selera  
z pomarańczą / risotto ze słonecznika  
/ jarmuż / karmelizowana pietruszka 

/ sos z raków

halibut fillet / celery puree with orange  
/ sunflower-seed risotto / kale / carmelized 

parsley root  / crayfish sauce

MAIN COURSES

od 13:00  / from 1 p.m.

57 zł

79 zł

POLĘDWICZKA WIEPRZOWA 
PORK TENDERLOIN

polędwiczka wieprzowa / risotto  
ze słonecznika / puree z czerwonej  
kapusty / włoska kapusta / wędzona 

śliwka / demi glace z gorczycą

pork tenderloin / sunflower-seed risotto 
/ red cabbage puree / savoy cabbage  
/ smoked plum / demi glace with mustard 

seeds
65 zł

Naszą filozofią jest jakość. By wydobyć pełnię smaków w daniach z naszej karty w 100%, przygotowujemy je na bieżąco przez naszych kucha-
rzy przy maksymalnym wykorzystaniu świeżych, lokalnych produktów. Dlatego czas oczekiwania może być wydłużony, szczególnie w okresie  
wzmożonego ruchu. Prosimy zapytać obsługę jeśli czas realizacji jest dla Państwa istotny.

Quality is our philosophy. In order to bring out the full f lavors of the dishes from our menu, in 100%, they are prepared by our chefs, with the maxi-
mum use of fresh, local products, on an ongoing basis. Therefore, the waiting time may be extended, especially during times of increased number of 
orders. Please see your server for details.

GF

GF



SAŁATA RZYMSKA Z KURCZAKIEM 
ROMAINE LETTUCE WITH CHICKEN

SAŁATA RZYMSKA Z OWCZYM TWAROGIEM
ROMAINE LETTUCE WITH SHEEP’S CURD

sałata rzymska / grillowana pierś z kur-
czaka / boczek / kapary / żółtko / ser 

dojrzewający / majonez sardelowy

sałata rzymska / owczy twaróg / buraki 
marynowane / jarmuż / wędzone śliwki 

/ listki kolendry / domowy vinegrette 

romaine lettuce / roasted chicken breast  
/ bacon / capers / egg yolk / matured cheese 

/ anchovy mayo

romaine lettuce / sheep’s curd / marinated 
beetroots / kale / smoked plums / coriander 

/ homemade vinaigrette

39 zł

39 zł

Dania dziecięce znajdują się w osobnym menu - proszę zapytać obsługę.
Kids menu available separately, please ask your server in case you need one.

STEK Z POLĘDWICY WOŁOWEJ 
BEEF TENDERLOIN STEAK

STEK Z WOLNO PIECZONEGO SELERA 
SLOW ROAST CELERY STEAK

polędwica wołowa / pieczone ziemniaki 
z ziołami / boczniaki / puree z mar-

chewki / szalotka / sos demi glace

seler / puree z selera z pomarańczą 
/ jarmuż / boczniaki / żółtko / orzechy 

/ wegetariański demi glace 

beef tenderloin / baked potatoes in herbs 
 / carrot puree / oyster mushrooms / shallot  

/ demi glace sauce

celery / celery puree with orange / kale  
/ oyster mushrooms / egg yolk / nuts  

/ vegetarian demi glace

139 zł

45 zł

GF

GF

GF

- danie wegetariańskie / vegetarian dish
- danie bezglutenowe / gluten-free dish

- danie bez laktozy / lactose-free dish
GF

LF



Mrs Daisy Robinson
pisco / grejpfrut / ananas / limonka  
/ creole bitters / frizzante 
pisco / grapefruit / pineapple / lime  
/ creole bitters / frizzante

180 ml  31 zł

Dutchess
genever / ananas / cytryna / migdał / Amaro  
di Angostura / Angostura Aromatic Bitter’s
genever / pineapple / lemon / almond / Amaro  
di Angostura / Angostura Aromatic Bitter’s

170 ml  35 zł

Trinidad Sour
Angostura Aromatic Bitter’s / Hankey  
Bannister 12 YO / migdał / cytryna 
Angostura Aromatic Bitter’s / Hankey  
Bannister 12 YO / almond / lemon

150 ml  31 zł

B&P Margharita
Jose Cuervo / banan / pietruszka / limonka
Jose Cuervo / banana / parsley / lime 

130 ml  26 zł

Queen Park Hotel
Angostura 5 YO / Cucielo / limonka / cukier 
/ grenadyna / Angostura Aromatic Bitter’s
Angostura 5 YO / Cucielo / lime / sugar syrup 
/ grenadine / Angostura Aromatic Bitter’s

120 ml  29 zł

Aperol Spritz
Aperol / frizzante / woda gazowana 
/ świeże pomarańcze
Aperol / frizzante / sparkling water 
/ slice of fresh orange

240 ml  28 zł 

Almond Coffee
Angostura 5 YO / migdał / kawa / śmietanka 
/ bitters kawowy / Angostura Cocoa Bitter
Angostura 5 YO / almond / coffee / half & half 
/ coffee bitter / Angostura Cocoa Bitter 

180 ml  35 zł

Penicilline
whisky / cytryna / syrop miodowo-imbirowy 
/ torfowa whisky
whisky / lemon / ginger and honey syrup 
/ peated whisky

170 ml  26 zł

Espresso Martini
wódka / Kahlua / Speciality espresso / cukier
vodka / Kahlua / Speciality espresso / sugar syrup 

170 ml  30 zł

More Love
Hankey Bannister Heritage / morela
/ cytryna / pomarańcze / Angostura 
Aromatic Bitter’s
Hankey Bannister Heritage / apricot / lemon 
/ orange / Angostura Aromatic Bitter’s 

130 ml  27 zł

KOKTAJLE
COCKTAILS

O inne klasyczne koktajle, bądź koktajle będące inwencją barmana, zapytaj obsługę. 

For other classic cocktails or barman's invention drinks, please ask your server.



NAPOJE
DRINKS

CYDR & PIWO & PROSECCO
CIDER & TAP BEER & PROSECCO 

PIWO BUTELKOWE 
BOTTLED BEER

NAPOJE BEZALKOHOLOWE 
ALCOHOL FREE DRINKS

regionalne piwo naturalne
regional natural beer

300 / 500 ml  16 zł / 18 zł 

cydr Ignaców półwytrawny
cider (dry) 

275 ml 22 zł

cydr  Bursztynowy półsłodki
cider (semi sweet)

330 ml 19 zł

bąbelki z wyszynku
draft bubbles

125 ml  18 zł

                    n-g / gaz
Żywiec Zdrój still / sparkling water  

300 ml 9 zł

Pepsi / Pepsi Max 
200 ml 9 zł

świeżo wyciskany sok 
pomarańcza / grejpfrut / mix

freshly squeezed juice  
250 ml 19 zł

piwo pszeniczne
wheat beer

500 ml 18 zł

piwo ciemne / jasne pełne
dark beer / lager

500 ml 19 zł

piwo niskoalkoholowe
 low alcohol beer

500 ml 19 zł

Corona Extra z limonką
Corona Extra with lime

355 ml 19 zł

lemoniada klasyczna / sezonowa
classic / seasonal lemonade

330 ml 19 zł / 22 zł

sok Wiatrowy Sad jabłkowy / sezonowy
apple / seasonal juice
330 ml 15 zł / 19 zł

200 ml 15 zł / 15 zł

Tonic / Ginger Beer



HERBATY

KLASYCZNA 
CLASSIC 

ZIOŁOWA 
HERBAL

TEA

english breakfast
300 ml 15 zł

royal earl grey
300 ml 15 zł

sencha
300 ml 15 zł

sencha truskawakowo-żurawinowa
strawberry & cranberry sencha

300 ml 15 zł

pai mu tan
300 ml 20 zł

świeża mięta
fresh mint

300 ml 15 zł

rumianek
chamomile

300 ml 15 zł

werbena
verbena

300 ml 15 zł

english breakfast (Cejlon)  to mieszanka smaków wysokiej jakości czarnej herbaty Ceylon
   mixture of the highest quality black Ceylon tea 

royal earl grey (Chiny) wyśmienita czarna klasyka z Chin wzbogacona olejkiem z pomarańczy bergamota
   excellent black classic from china enriched with bergamot oil

sencha (Chiny)  jasno-zielony napar dający świeże i czyste wrażenie
   bright green infusion with clean and fresh taste

sencha truskawkowo- symfonia czerwonych owoców, antyoksydantów i minerałów
żurawinowa (Japonia)  symphony of red fruit, antioxidants and minerals

rumianek 100%   lecznicze bogactwo witamin i minerałów
kwiat (Polska)    healing welth of vitamins and minerals

świeża mięta 100%    smakuje zarówno zimą, w postaci rozgrzewającej herbaty oraz latem z kostkami lodu
(Polska)   great served hot in winter and with ice during summer 

nać werbeny 100%   potrafi wiele za sprawą wysokiej zawartości  ważnych alkaloidów i enzymów
(Polska)    it really can do much because of it’s high content of enzymes and alkaloids

Pai Mu Tan (Chiny)  najwyższej jakości biała herbata, historycznie podawana na dworze cesarskim; 
   jedwabisty napar, lekko słodki, owocowy smak z aromatem ziołowym i orzechowym
   the highest quality white tea, in the past served only at the royal court; delicate, silky taste  
   with slight fruity, herbal and nut flavour 



rozgrzewająca biała herbata liściasta z syropem  
z pietruszki i karmelizowanej gruszki 

warming white loose-leaf tea with parsley & 
carmelized pear syroup 

260 ml 25 zł

rozgrzewająca czarna herbata liściasta  
z marmoladą pomarańczowo-morelową

warming black loose-leaf tea with orange- 
apricot marmalade

260 ml 21 zł

grzane czerwone wino z pomarańczą, 
goździkiem, anyżem i miodem

mulled red wine with orange, clove, anise and honey
280 ml 28 zł

grzane białe wino z goździkiem, anyżem, syropem 
miodowo-gruszkowym i rozmarynem

mulled white wine with clove, anise, honey-pear syrup 
and rosemary
280 ml 28 zł

dyniowe latte
pumpkin spice latte

300 ml 23 zł

NA CIEPŁO
HOT DRINKS



śniadaniowa kawa przelewowa 
(czarna / biała)

breakfast filtered coffee 
(white or black coffee)

150 ml 12 zł
300 ml 19 zł

espresso doppio / espresso
36 g 12 zł

flat white
150 ml 16 zł

cappuccino
150 ml 15 zł

caffe latte
300 ml 19 zł

dyniowe latte
pumpkin spice latte

300 ml 23 zł

KAWY
COFFEE



świeżo wyciskany sok 
(pomarańcza / grejpfrut / mix)

fresh squeezed juice  
(orange / grapefruit / mix)

250 ml 19 zł

english breakfast
english breakfast tea

300 ml 15 zł

sencha
sencha

300 ml 15 zł

kakao
cocoa

300 ml 15 zł

śniadaniowe prosecco 
breakfast prosecco

125 ml 18 zł

w trakcie śniadania drugi kieliszek 
śniadaniowego prosecco gratis (1 + 1 gratis)!

buy one breakfast prosecco, get 
one  free on breakfast time (1 + 1 free)!

NAPOJE
DRINKS



mus czekoladowy / żel z buraka i malin  
/ beza włoska 

chocolate mousse / beetroot and raspberry gel 
/ Italian meringue

33 zł

 
MUS CZEKOLADOWY

CHOCOLATE MOUSSE

twaróg / biała czekolada / kruszonka 
migdałowa / beza 

cream cheese / white chocolate / almond 
crumble / meringue  

32 zł

  
SERNIK Z BIAŁĄ CZEKOLADĄ

WHITE CHOCOLATE CHEESECAKE

śliwki z rozmarynem / biszkopt kakaowy 
orzechy pekan / miód 

plums with rosemary / cocoa sponge cake 
/ pecan nuts / honey 

31 zł

   
CIASTO ZE ŚLIWKAMI

PLUM CAKE

DESERY
DESSERTS

LF

GF



KAWA

KLASYCZNIE 
CLASSIC 

ALTERNATYWNIE 
ALTERNATIVE 

Z DUCHEM 
WITH A SPIRIT

COFFEE

espresso doppio / espresso
36 g 12 zł

flat white
150 ml 16 zł

cappuccino
150 ml 15 zł

caffe latte
300 ml 19 zł

batch brew
kawa czarna (black coffee)

150 ml 12 zł
300 ml 19 zł

espresso tonic
260 ml 22 zł

amaretto coffee
200 ml 25 zł

Bailey's coffee
200 ml 25 zł

Irish coffee
200 ml 25 zł

espresso Martini
170 ml 30 zł

MLEKO DO KAWY
MILK FOR COFFEE

mleko krowie / cow's milk 
mleko bez laktozy / lactose-free milk  3 zł

mleko owsiane / oatly milk  3 zł
mleko z żółtego grochu / yellow pea milk 3 zł

250 ml 19 zł
450 ml 28 zł

By zapoznać się z rodzajami ziaren do alternatywnych metod parzenia  
(Chemex, V60, Kalita) oraz ich dostępnością, prosimy zapytać obsługę.

To know our beans for an alternative methods (Chemex, V60, Kalita) and their  
availability, please ask our stuff.

Wszystkie kawy przygotowujemy z najwyższej jakości ziaren segmentu Speciality, wypalanych dla nas w renomowanych, polskich palarniach.
All coffees are prepared by our baristas from the highest quality beans from the Specialty coffee segment, roasted for us in renowned Polish roasteries. 



ALKOHOLE MOCNE 40 ml

RUM 
RUM

SPIRITS 40 ml

Reserva / 5 YO (Trinidad)
18 zł / 20 zł

 
(Dominikana)  

30 zł

Bumbu / Bumbu XO (Barbados)
29 zł / 35 zł

Companero Elixir Orange 
(Trinidad)

30 zł

Companero Gran Reserva
(Jamajka / Trinidad)

30 zł

Companero Panama (Panama)
30 zł

Pusser's Blue Label (Gujana)
25 zł

Transcontinental Fiji (Fidżi) 
39 zł

World's End Dark Spiced
(Karaiby)

29 zł

WHISKY / BOURBON 
WHISKY / BOURBON

12 YO / 15 YO / 18 YO 
(Szkocja)  

55 / 80 / 210 zł

 
10 YO (Szkocja)  

30 zł

Aberlour 10 YO /
A’bunadh (Szkocja)

30 / 45 zł

Edradour 10 YO (Szkocja) 
37 zł

Balvenie 12 YO / 14 YO 
(Szkocja)  
39 / 45 zł

Glen Elgin 12 YO (Szkocja)
35 zł

Oban 14 YO (Szkocja)
45 zł

Laphroaig 10 YO (Szkocja)
33 zł

12 YO (Szkocja)
25 zł

Speyburn (Szkocja)
27 zł

10 YO / 16 YO (Irlandia)
27 / 45 zł

Woodford Reserve
(Bourbon)

32 zł

Buffalo Trace (Bourbon)
25 zł

Bulleit Rye (Żytnia)
25 zł



TEQUILA / GIN / 
GENEVER

TEQUILA / GIN / GENEVER

BRANDY / COGNAC /
CALVADOS 

BRANDY / COGNAC / CALVADOS

LIKIERY / BITTERY 
LIQUEUR / BITTERS

VERMUT 80 ml

VERMOUTH 80 ml

INNE 
OTHERS

Tequila Herradura Anejo
45 zł

20 zł

Beefeater
19 zł

Hendrick's
30 zł

London No. 1
30 zł

Malfy Gin Rosa
25 zł

Bols Genever
29 zł

Ararat Brandy 5YO
25 zł

Cognac Remy Martin VSOP
30 zł

Calvados Boulard VSOP
30 zł

Amaretto Disaronno
20 zł

20 zł

Aperol / Archer's
20 zł / 20 zł

Bailey's
20 zł

Beherovka
20 zł

Campari
19 zł

Chambord
20 zł

25 zł

Dolin Rouge
25 zł

Martini Fiero
20 zł

Cointreau
20 zł

Cynar
20 zł

Galliano L' Autentico
25 zł

Goldwasser Danzig
27 zł

Jägermeister
18 zł

Kahlua
26 zł

Lillet Blanc
20 zł

Cachaca 51 
20 zł

Midori
20 zł

Volera Creme de Cacao
20 zł


