


O nas

Historia miejsca, w którym znajduje się obecnie Angel’s Steak & Pub sięga 1737r.                     
Obiekt wybudowany jako karczma, służył miejscowej ludności, na przestrzeni wielu lat 
zmieniał właścicieli, by w roku 1885 stać sie własnością Czecha – Jerzego Prażaka.

Na początku XX w. Prażak przekazał budynek Zborowi Ewangelickiemu. W 1928 r. 
położono kamień węgielny pod budowę drugiej części obiektu z przeznaczeniem na Dom 
Młodzieży. W ten mniej więcej sposób powstał zajmujący drugą część budynku Dom Kultury.

Dawna karczma „U Prażaka” przez wieki nie zmieniała swojego przeznaczenia, zmieniali 
się jedynie jej klienci i właściciele. 11 czerwca 2005r. otworzyliśmy w tym niezwykłym miejscu 
restaurację i pub. Naszym celem jest spełnianie oczekiwań gości.

Restauracja Angel's Steak & Pub została stworzona przez pasjonatów najlepszej kuchni. 
Specjalizuje się w nietuzinkowych daniach dla wysublimowanych gustów kulinarnych, których  
składniki wybieramy z niezwykłą starannością.

Angel's to nie tylko wyśmienita kuchnia, ale także bogaty wybór trunków. Odwiedzając nas 
będziecie mieli okazję spróbowania ciekawej selekcji win z Włoch i Francji oraz irlandzkiego 
Guinnessa z beczki, czeskiego Pilsnera, a także polskiego piwa z browaru Jedlinka.



"Nie podaję czegoś, czego sam bym nie jadł z radością"

Polecam:

Zupa tajska Tom Yum
z krewetkami, serwowana z makaronem ryżowym

ANGEL’S
Grillowany befsztyk wołowy na mieszance sałat z sosem tatarskim, z musztardą Dijon,  

z pomidorem, czerwoną cebulą, boczkiem, jajkiem sadzonym i frytkami
Beef Wellington

Beef  Wellington to polędwica wołowa ze szpinakiem baby i borowikami, w cieście 
francuskim, podana z pomidorami koktailowym oraz pieczonym czosnkiem.

Fondant czekoladowy z wiśniami



Wędzony halibut



Śliwki kalifornijskie zawijane w boczku                     16 zł
w młotkowanym pieprzu
Two rolls                                                              16 zł
wolnopieczony karczek w bułce własnego wypieku
Chicken wings                                                        19 zł
pieczone skrzydełka z kurczaka w imbirze i sezamie
Pulled pork nachos                                                 24 zł
karczek zapieczony z nachosami i serem, z sosem BBQ
Beef, cheese and chips                                            25 zł
wołowina w sosie pomidorowym z Cheddarem i frytkami

Sharing and bar snacks



Parmezanowy custard



Parmezanowy custard                                             17 zł
parmezan, kasztany jadalne, roszponka, nasiona granatu 
Wędzony halibut                                                    22 zł
na szparagach i musie z szalotek 
Carpaccio z polędwicy wołowej                                 29 zł
z rukolą, płatkami parmezanu, oliwą z oliwek i grzankami czosnkowymi
Krewetki black tiger w sosie teriyaki                       29 zł
z imbirem marynowanym, białą rzodkwią i grzybami shimeji
Grillowana ośmiornica                                            35 zł
z kompozycją sałat i dressingiem pomarańczowym

•••
Grzyby shimeji - to małe i cienkie grzyby koloru białego lub brązowego. które w naturze 
rosną  w kępach na pniach drzew. Najczęściej jest to drzewo bukowe, stąd popularnie shimeji 
nazwany jest grzybem bukowym. Charakteryzują się długimi, wąskimi trzonami zakończonymi 
niewielkimi, półokrągłymi kapeluszami. Strukturą, zapachem i smakiem przypominają 
miniaturowe pieczarki.

Przystawki



Krem z białych warzyw z gruszką



Rosół z wkładką i makaronem naleśnikowym               11 zł

Krem z białych warzyw z gruszką                              12 zł

Krem z pieczonych pomidorów                                   12 zł
z pesto bazyliowym
Zupa tajska Tom Yum                                              17 zł
z krewetkami, serwowana z makaronem ryżowym

•••
Zupa Tom Yum - ta pozycja w naszym menu została wprowadzona przez naszego sous-chefa 
podczas podróży przedślubnej do Tajlandii i od tego momentu jest stałą pozycją naszego menu. 
Doskonale zaostrza smak i stanowi świetny starter do "poważniejszych" dań w menu.
•••

 - szef  kuchni poleca

Zupy



Cobba



Sałatka z melonem                                                  26 zł
kompozycja sałat, pomidor, melon, ogórek, czerwona cebula, słonecznik, 
rzodkiewka, ser blue, jagody goji, pumpernikiel, sos winegret
Cobba                                                                    28 zł
kompozycja sałat, pomidor, papryka, ogórek, awokado, mango, ser Cheddar,  
filet z kurczaka pieczony w BBQ , pieczona szalotka, sos winegret 
Shrimp delight                                                        36 zł
kompozycja sałat, papryka, pomidory cherry, mango, owoce granatu, kapary,  
ser feta, krewetki smażone z czosnkiem, sos winegret 
Steak                                                                    36 zł
grillowane plastry polędwicy wołowej, kompozycja sałat, pomidory cherry, ogórek, 
papryka, orzechy nerkowca, rzodkiewka, winogrona, dressing musztardowy

•••
Wszystkie sałatki podawane są z grzankami czosnkowymi.
•••
Sałatka - podstawa zdrowego i lekkiego posiłku.

Sałatki



Pieczony filet z łososia



Podwędzane żeberka wieprzowe                                29 zł
z sosem BBQ , kompozycją sałat i pieczywem
Kurczak z kostką                                                   29 zł
na czarnej soczewicy, z rozmarynem i czerwonym pieprzem oraz grillowaną 
cukinią
Makaron udon z krewetkami lub polędwicą wołową     39 zł
w sosie teriyaki, z cukinią, marchewką, orzechami nerkowca, kolendrą, grzybami 
shimeji oraz kapustą pak choi 
Polędwica z dorsza                                                  39 zł
na szpinaku baby z czosnkiem, szparagach oraz groszku cukrowym z sosem 
szafranowym
Pieczony filet z łososia                                           43 zł
pod kruszonką ze słonecznika, orzechów nerkowca i pietruszki, na musie z dyni  
z mlekiem kokosowym i groszkiem cukrowym
Pieczona pierś z gęsi                                               49 zł
marynowana w ziołach i czerwonym winie, z papryką pieczoną, na kaszotto  
z kaszy gryczanej, borowika i jarmużu, z sosem z owoców leśnych

•••
W Angel's przywiązujemy szczególną uwagę do świeżości składników, które wykorzystujemy 
do komponowania potraw. Nie inaczej jest z warzywami. Uważamy, że tylko świeże, w 
żaden sposób niekonserwowane ani mrożone, warzywa posiadają pełny smak i mogą nadać 
potrawie wyjątkowy charakter.

Dania główne



Stelaburger



Highlander                                                            26 zł
grillowany befsztyk wołowy na mieszance sałat z sosem koktajlowym z surówką, 
pomidorem, ogórkiem konserwowym, krążkami cebulowymi i frytkami
Stelaburger                                                          26 zł
grillowany befsztyk wołowy na mieszance sałat z sosem żurawinowym na 
bekonie z plastrami oscypka, pomidorem, ogórkiem kiszonym i frytkami 
Angel's                                                                28 zł
grillowany befsztyk wołowy na mieszance sałat z sosem tatarskim, z musztardą 
Dijon, z pomidorem, czerwoną cebulą, boczkiem, jajkiem sadzonym i frytkami
Baltic sea                                                              32 zł
pieczona polędwica z dorsza, z sosem koktajlowym, rukolą, pomidorem, 
kaparami, parmezanem i frytkami
Wegaburger                                                           28 zł
kotlet z ciecierzycy i buraka z sosem andaluzyjskim, na mieszance sałat,                            
z pomidorem, ogórkiem zielonym, czerwoną cebulą i frytkami z batatów
Sierra morena                                                        32 zł
grillowany befsztyk wołowy z kiełbasą Chorizo, Cheddarem, na mieszance sałat 
z sosem andaluzyjskim, z pomidorem, czerwoną cebulą, awokado i frytkami

Polecamy:

Befsztyk z wołowiny premium Black Angus             + 5 zł 

•••
Dlaczego nasze burgety są takie smaczne?
Ponieważ do ich smażenia wykorzystujemy tylko wysokiej jakości mięso wołowe, 
które samodzielnie mielimy i doprawiamy. Burgery podajemy ze świeżymi 
warzywami, złocistymi frytkami oraz bułką jasną bądź ciemną do wyboru. 
•••

 - szef  kuchni poleca

Burgery



Beef Wellington



Filet Mignon à la Chef (steak z polędwicy, 250g)      57 zł
Filet Mignon jest kawałkiem polędwicy. Jest to najdelikatniejszy steak jaki można wybrać. 
Odpowiednio przyrządzony będzie lekki, miękki oraz bardzo smaczny.
Rib–eye (steak z antrykotu, 300g)                             47 zł
Ribeye Steak jest kawałkiem antrykotu z górnej części żeber (ang. rib). Steak ten jest bardziej 
miękki od New York Strip, jest również bardziej intensywny w smaku, dzięki dużej liczbie 
drobnych nitek tłuszczu (tzw. marmurku). 
New York (steak z rostbefu, 300g)                             45 zł
New York Strip jest kawałkiem rostbefu. Wykrajany jest z części zwanej short loin.  
Steak ten jest nieco twardszy od steaka z polędwicy, ale ma więcej smaku.
Angel’s steak (300g)                                               69 zł
Steak ten to specjalność naszego Szefa Kuchni. Jest przyrządzany z polędwicy wołowej, 
marynowany w Jacku Danielsie i nacierany młotkowanym pieprzem.
Beef Wellington (250g)                                          79 zł
Beef  Wellington to polędwica wołowa ze szpinakiem baby i borowikami, w cieście francuskim, 
podana z pomidorami koktailowym oraz pieczonym czosnkiem.

Polecamy steaki przyrządzone z najlepszej jakościowo wołowiny rasy Black Angus,  
które sprowadzamy bezpośrednio z Włoch. 

Filet Mignon (steak z polędwicy, 250g)                     110 zł

Rib–eye (steak z antrykotu, 300g)                             99 zł

New York (steak z rostbefu, 300g)                             99 zł

•••
Steak Filet Mignon podawany jest w szczególny sposób - w aromatycznym dymie, pochodzącym 
ze spalania drewna beczek po Jacku Danielsie.
•••
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Steaki z wołowiny



Wybór dodatków



Sos BBQ                                                                  5 zł

Sos pieprzowy                                                          7 zł

Sos gorgonzola                                                        8 zł

Sos borowikowy                                                        8 zł

Surówka z białej kapusty                                          7 zł

Sałatka z pomidorów z cebulką                                  8 zł

Kompozycja sałat z sosem winegret                             8 zł

Fasolka szparagowa z masłem                                    8 zł

Groszek cukrowy                                                      9 zł

Zielone szparagi                                                      9 zł

Szpinak baby duszony w słodkiej śmietanie                 11 zł
z czosnkiem
Grillowane warzywa                                              11 zł

Frytki                                                                     6 zł

Ziemniaki pieczone z czosnkiem i ziołami                       7 zł

Czarna soczewica                                                     8 zł
z rozmarynem i czerwonym pieprzem
Kaszotto                                                                 9 zł
z kaszy gryczanej, borowika i jarmużu

Dodatki



Fondant czekoladowy z wiśniami



Lody z musem malinowym                                          12 zł

Sernik                                                                   14 zł

Fondant czekoladowy z wiśniami                              14 zł

Semifreddo jagodowe                                              14 zł

Oliwki z ziołami                                                      10 zł

Prażone pestki dyni                                                 10 zł

Prażony słonecznik                                                 10 zł

Prażone migdały                                                     15 zł

•••
Semifreddo - to schłodzony deser pochodzący z włoskiej kuchni. Przyrządza się go na bazie 
śmietany i owoców (np. truskawek, malin, jagód, poziomek, jeżyn itp.). Jego lekkość i owocowo-
mleczny smak sprawia, że stanowi on doskonały wybór w każdy upalny dzień. 
•••
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Desery

Snacki



Cappuccino



Chłodzące                                                                                       

Cisowianka (0,7l / 0,3l)                                    12 zł / 6 zł
Classic, Perlage
Napoje gazowane (0,2l)                                             6 zł
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Kinley Tonic, Fanta
Soki Cappy (0,2l)                                                      6 zł
pomarańczowy, grapefruitowy, jabłkowy, z czarnej porzeczki, pomidorowy
Nestea (0,2l)                                                           7 zł
brzoskwiniowa, cytrynowa
Świeży sok z pomarańczy (0,2l)                                 12 zł

Caffe frappe (0,2l)                                                  14 zł

Gorące                                                                                          

Espresso                                                                  7 zł

Americana                                                               7 zł

Cappuccino                                                              8 zł

Caffe Latte                                                             9 zł

Herbata Richmont                                                  10 zł
Ceylon Gold, Earl Grey, Gunpowder Green, Green Peppermint, Forest Fruits
Czekolada na gorąco                                              12 zł

Piwo grzane (0,5l)                                                  13 zł

Wino grzane (0,2l)                                                   13 zł

Napoje



Wina
białe                                                                                               

Fiorile Bianco Grecanico Sicilia                      10 zł  59 zł
Właśnie dzięki tej odmianie otrzymaliśmy wino lekkie, o jasnożółtym kolorze 
z zielonymi refleksami na brzegach. Usta wytrawne, świeże z aromatami 
ziół, owoców tropikalnych i kwiatów. Dobrze się sprawdzi do typowych sałat 
z sosem na bazie oliwy.

Rocca Ventosa Pinot Grigio                                      69 zł
Rocca Ventosa Pinot Grigio urzeka świeżością i owocowością z odrobiną 
kwiatów w tle. Kolor złoto-słomkowy z zielonymi refleksami. W ustach dużo 
ciała, dobry balans i solidna struktura. Przyjemne, będzie smakowało z 
drobiem w jasnych sosach śmietanowych.

Campogrande Orvieto Classico                                 75 zł
Campogrande Orivieto Classico to włoskie wino, które powstaje w wyniku 
połączenia kilku lokalnych szczepów: Procanico, Grechetto, Verdelho, 
Drupeggio oraz Malvasia. Jest lekkim i odświeżającym winem z Toskanii. 
Dobry poziom zbalansowanej kwasowości i wyczuwalne cytrusowe owoce 
dają dużo przyjemności z degustacji.

Gayda Cepage Chardonnay Blanc                             75 zł
Atrakcyjnie złociste w kolorze, w nosie subtelnie kwiatowe, maślane, pieprzne 
i owocowe, w smaku bogate, lekko pikantne, mineralne, dobrze zbudowane, 
głębokie i długie. Polecane do: aperitif, ryby i owoce morza, przekąski 
warzywne, sałaty, pizza, pasty, smażone białe mięsa.

Elitaio Trebbiano d’Abruzzo                                    89 zł
Szczep Trebbiano jest ikoną dla wszystkich win białych pochodzących z 
Abruzji. Kolor jasnosłomkowy, klarowne. Wyraźnie zarysowana kwasowość, 
aromat orzeźwiający, w ustach wyczuwalne dojrzałe jabłka i polne kwiaty.

Chablis 'Vaudon' Joseph Drouhin                             160 zł
Łagodne aromaty białych kwiatów, soczystych jabłek, w smaku krystaliczne, 
kredowe, z orzeźwiającym zakończeniem. Polecane do: aperitif, ryby i owoce 
morskie, przekąski warzywne, sałaty, pizza, pasty, smażone białe mięsa.



czerwone                                                                                        

Fiorile Rosso                                                10 zł  59 zł
Aromat świeżych owoców, z wybijającą się wiśnią to pierwsze zapachy w 
kieliszku. W ustach dobrze zbudowane, eleganckie i powabne.

Casa Girelli Fontella Chianti                                 69 zł
Klasyczne wino z Toskanii z apelacji Chianti, które powstało ze szczepu 
Sangiovese z małą domieszką lokalnej odmiany Canaiolo. Śliwki i ściółka 
leśna to główne aromaty. Średnia ekstrakcja i owoce z wybijającą się wiśnią 
w finiszu to znak dobrego wina włoskiego. 

Cotes du Rhone "Gentilhomme"                                  75 zł
Żywy rubinowy kolor, wyraźne aromaty cynamonu, pieprzu, konfitur z 
owoców leśnych, w smaku pełne, aksamitne, z dobrą budową i owocowym 
zakończeniem. Polecane do: wędliny, burgerów, czerwonego mięsa  oraz 
półtwardych żółtych serów.

Gayda Cepage Grenache Rouge                                 75 zł
Nos zdecydowany, silny aromatami czerwonych owoców, z truskawkami i 
wiśniami w pierwszej linii, w ustach skoncentrowane, z zaakcentowanymi 
taninami, elegancją i imponującą długością. Polecane do: wędliny, kaczki, 
czerwonego mięsa oraz półtwardych żółtych serów.

Conte di Campiano Primitivo                                     89 zł
Wino mocne, eleganckie i złożone. Aromaty czerwonych owoców, konfitur, 
śliwki, czekolady, wyczuwalna leśna ściółka. Dobra kwasowość, średni, acz 
wyczuwalny garbnik, lekko pikantne.

Bardolino „Frescaripa”                                           89 zł
Lekkie i delikatne, ujmuje świeżą owocowością wiśni i czerwonych porzeczek, 
w smaku z lekką goryczką zrównoważoną słusznym poziomem kwasowości. 
Polecane do: wędlin, przekąsek mięsnych, pizzy z mięsem, pasty w sosach 
mięsnych i pieczonego białego mięsa.

Chateauneuf-du-Pape Cuvee de la Reine Jeanne       210 zł
Zapach kusi zapachem dojrzałych wiśni, truskawek, borówek oraz przypraw 
i leśnego runa. Na podniebieniu łagodne i gęste, o miękkiej fakturze, 
skoncentrowane. Polecane do: wędliny, pasty w sosach mięsnych, kaczka, 
jagnięcina, czerwone mięsa duszone i smażone, półtwarde sery żółte.

Wina



Wina
Champagne                                                                                      

Moët & Chandon                                                     249 zł
Stworzone z trzech szczepów: Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay. Na 
podniebieniu jest bogate i subtelne, otwierając na początku bogactwo białych 
owoców gruszki, brzoskwini i jabłka, aby dalej kusić subtelnie mineralnością 
oraz miękkim i długim finiszem z owocami cytrusowymi i agrestem.

Dom Perignon                                                         999 zł
Szampan został stworzony wyłącznie ze szczepów Pinot Noir i Chardonnay. 
W smaku zachwyca nutami świeżych migdałów oraz grejpfrutów, stopniowo 
przechodząc w orzechy nerkowca z łagodną nutką przypraw. Długi, wytrawny 
finisz z wyczuwalnym orzechem laskowym rozpieści każde podniebienie. 



Aperitif                                                                                         

Prosecco (10cl)                                           10 zł  70 zł

Martini (10cl)                                                         10 zł
Bianco, Dry
Campari (4cl)                                                         10 zł

Aperol (4cl)                                                          10 zł

Richard's (4cl)                                                       12 zł

Digestif                                                                                         

Jägermeister (4cl)                                                  10 zł

Sambuca Ramazzotti (4cl)                                        10 zł

Becherovka (4cl)                                                    10 zł

Underberg (4cl)                                                      10 zł

Passover (4cl)                                                        14 zł

Aperitif / Digestif



Ewolucja według
Guinnessa :)

Zeskanuj kod telefonem

Piwo lane                                                                                       

Jedlinka (0,4l / 1l)                                        10 zł / 20 zł
Browar Jedlinka to niewielki, prywatny browar mieszczący się w miejscowości 
Jedlina-Zdrój w woj. dolnośląskim. W jego ofercie znajduje się piwo czerwone, 
pszeniczne, pils oraz marcowe. Warte szczególnej uwagi każdego piwosza jest 
piwo pszeniczne - Pszeniczny Pan, które zostało uhonorowane I Miejscem 
Konsumenckiego Konkursu Piw podczas Chmielaków Krasnostawskich w 
2014 roku oraz Złotym Medalem (Golden Beer Poland) IV Forum Technologii 
Browarnictwa (2014).

Z uwagi na sezonowość tego piwa, prosimy o potwierdzenie jego dostępności            
u obsługi lokalu.

Guinness (0,3l / 0,5l)                                     13 zł / 15 zł
Guinness należy do najbardziej znanych piwnych marek na świecie. 
Pochodzi z Irlandii, gdzie jest warzone od 1759 roku. Należy do gatunku piw 
górnej fermentacji typu stout, a z uwagi na swój bardzo ciemny kolor bywa 
nazwyane czarnym towarem (z ang. the black stuff). 

Jak twierdzą znawcy, nalanie tzw. perfekcyjnej pinty Guinnessa zajmuje 
dokładnie 119,5 sekundy. Cieszymy się, że Angel's jest jednym z niewielu 
pubów, który może zaserwować swoim gościom wyjątkową przygodę w 
krainie Guinnessa. 

Piwo

10 zł / 12 zł

z pozdrowieniami od Szefa :)



Piwo lane                                                                                       

Książęce (0,3 l / 0,5l)                                        6 zł / 8 zł

Pilsner Urquell (0,3l / 0,5l)                               6 zł / 8 zł

Jak poprawnie nalać klasycznego czeskiego Pilsnera? Są trzy sposoby:

MLIKO COCHTAN HLADINKA
Kremowa, niemal śmie-
tankowa piana. Delikatny 
smak słodyczy ze złotego 
pilzneńskiego słodu z mo-
rawskiego jęczmienia o lek-
kim nagazowaniu.

Pełny i wyrazisty smak. 
Wyczuwalna charaktery-
styczna goryczka z żateckie-
go chmielu Saaz doskonale 
orzeźwia dzięki wysokiemu 
nagazowaniu.

Trwała, gęsta, kremowa 
piana. Zbalansowany smak 
słodyczy z wyczuwalną go-
ryczką, dzięki idealnej kom-
pozycji żateckiego chmielu i 
pilzneńskiego słodu.

Piwo bezalkoholowe                                                                           

Tucher Pilsener (0,5l)                                             10 zł

Tucher Weizen (0,5l)                                               10 zł

Tucher Radler (0,5l)                                               10 zł

Piwo



Whisky                                                                                             

Jack Daniel’s Tennessee (4cl)                  16 zł

Jack Daniel’s Honey (4cl)                         18 zł

Jack Daniel’s Gentleman Jack (4cl)          18 zł

Jack Daniel’s Single Barrel (4cl)             36 zł

Caol Ila (4cl)                                         22 zł

Macallan Amber (4cl)                              26 zł

Chivas Regal 12 YO (4cl)                          18 zł

Chivas Regal 18 YO (4cl)                          34 zł

Chivas Regal Royal Salute (4cl)              59 zł

Alkohole



Whisky                                                                                            

Johnnie Walker Red (4cl)                         10 zł

Johnnie Walker Black (4cl)                     18 zł

Johnnie Walker Gold (4cl)                       26 zł

Johnnie Walker Green (4cl)                     32 zł

Johnnie Walker Blue (4cl)                      69 zł

Jameson (4cl)                                         14 zł

Jameson Select Reserve (4cl)                  18 zł

Singleton (4cl)                                      20 zł

Ballantine’s Finest (4cl)                         10 zł

Grant's (4cl)                                         10 zł

Jim Beam (4cl)                                         13 zł

Alkohole



COGNAC & BRANDY                                                                      

Hennessy VS (4cl)                                                   19 zł

Hennessy Fine de Cognac (4cl)                                  22 zł

Hennessy XO (4cl)                                                  60 zł

Calvados VSOP (4cl)                                               20 zł

Metaxa Classic 5* (4cl)                                           14 zł

Metaxa Classic 7* (4cl)                                           18 zł

Rum                                                                                                 

Havana Club Seleccion de Maestros (4cl)                  19 zł

Havana Club Extra Aged 7y (4cl)                              11 zł

Havana Club Añejo Especial (4cl)                             10 zł

Bacardi Black (4cl)                                                 10 zł

Bacardi Superior (4cl)                                             11 zł

Cachaça Canario (4cl)                                              9 zł

Gin                                                                                                  

Gordon's Gin (4cl)                                                     9 zł

Seagram's Gin (4cl)                                                  9 zł

Beefeater Gin (4cl)                                                  9 zł

Bombay Sapphire (4cl)                                             10 zł

Alkohole



Tequila                                                                                          

Olmeca Gold (4cl)                                                   14 zł

Olmeca Silver (4cl)                                                 14 zł

Wódka gatunkowa                                                                                       

Finlandia (4cl)                                                       12 zł
Canberry, Redberry, Mango, Lime, Grapefruit, Blackcurrant
Żołądkowa gorzka (4cl)                                            7 zł

Wiśniówka (4cl)                                                       7 zł

Żubrówka (4cl)                                                        8 zł

Wódka czysta                                                                                         

Wyborowa (4cl)                                             8 zł  79 zł

Smirnoff Black (4cl)                                       9 zł  89 zł

Finlandia (4cl)                                            10 zł  100 zł

Pravda (4cl)                                               14 zł  210 zł

Beluga (4cl)                                               16 zł  230 zł

Alkohole



Czynne od wtorku do niedzieli

pn: nieczynne
wt-pt: 18:00 - do ostatniego klienta
sb-nd: 13:00 - do ostatniego klienta

ul. Daszyńskiego 28
43-450 Ustroń

tel. +48 33 333 66 30
tel. kom. +48 509 922 882



Wszystkie ceny podane w karcie są cenami brutto i nie zawierają serwisu.
Projekt: Dawid Legierski




