Nasz lokal czynny jest od godziny 8.00, proponujemy rozpoczęcie
dnia pysznym śniadaniem lub lunchem, ale przede wszystkim
oferujemy wykwintną kuchnię otwartą do późnych godzin
nocnych. W czwartkowe i weekendowe wieczory atmosferę dobrej
zabawy uzupełnia muzyka grana na żywo, w jazzowych klimatach z
elementami muzyki francuskiej, żydowskiej i bałkańskiej.

Our restaurant is open from 8.00 am, we start the day with delicious
breakfast or lunch, but most of all, we offer a delightful kitchen open
till late night. On every Thursday and weekend evenings good time
atmosphere complements the live music, in jazz mood with elements
of French, Jewish and Balkan music.

balzac2020

CafeBarMonBalzac

Kontakt 58.682-25-25, 515-508-190
email: restauracjabalzac@gmail.com

zestawy
śniadaniowe

breakfast
sets

wydajemy do godziny 12.30

are served till 12.30 a.m.

Witaj

w Gdańsku

Sniadania w Gdansku

Breakfasts in Gdansk
On Jelitkowo
-BAGEL WITH GRAINS

W Jelitkowie
-BAJGIEL Z ZIARNAMI

43 zł

W Brzeźnie - CROISSANT

43 zł

On Brzezno - CROISSANT

Na Stogach - GOFRY

43 zł

On Stogi - WAFFLES

Na Przymorzu
- JAJECZNICA NA MAŚLE

43 zł

On Przymorze - SCRAMBLED
EGG WITH BUTTER

baked beefroot, goat cheese, walnut, rucola,
eggplant paste with pomegranate fruit and
truffle oil, fried egg with becon

buraki pieczone, kozi ser, orzech włoski,
rukola, pasta z bakłażana z owocem granatu
i oliwą truflową, jajko sadzone z bekonem

omlet jajeczny, szynka staropolska, ser
topiony, pomidor, sałaty, frankfurterki
z sosem koktajlowym

sezonowe owoce, twarożek, sos z białej
czekolady, miód, jogurt naturalny z granolą

twarożek z warzywami, burak z selerem
naciowym i serem Feta, szpinak, pomidor,
ogórek, ciemne pieczywo, masło

Do każdego śniadania w cenie kawa (biała, czarna)
lub herbata oraz sok lub woda

o śniadanie dla wegan
zapytaj obsługę :)

egg omelette, polish ham, creamy cheese,
tomato, salad, frankfurters with coctail
sauce

seasonal fruits, white cheese, white
chocolate sauce, honey, natural yogurt with
granola

white cheese with vegetables, beetroot
with celery and Feta cheese, spinach,
tomato, cucumer, dark bread, butter

Coffee (black, white) or tea and juice or water
are included with each breakfast

ask the service about
vegan breakfast :)

śniadanie

breakfast

wydajemy do godziny 12.30

are served till 12.30

Jajecznica na maśle (z 3 jajek)

16 zł

Scrambled eggs on butter

Jajecznica na boczku (z 3 jajek)

18 zł

Scrambled eggs with bacon

Jajecznica Mon Balzac (z 3 jajek)

22 zł

Scrambled eggs "Mon Balzac"

+ bagietka
+ bagietka

z dojrzewającą szynką, oliwkami i suszonymi
pomidorami oraz oliwą truflową + bagietka

(3 eggs) + baguette

(3 eggs) + baguette

(3 eggs)

with Prosciutto ham, olives, sun dried
tomatoes, truffle oil + baguette

kanapki na ciepło

hot sandwich

Kanapka kelnera

26 zł

Waiter’s sandwich

Kanapka barmana

28 zł

Bartender sandwich

Kanapka kucharza

28 zł

Cook’s sandwich

kotlet z czerwonej fasoli i kaszy jaglanej,
burak, pomidor, ser wegański, sałaty,
remoulada mango
mięsiwo, ser topiony, cebula prażona,
ogórek kanapkowy, pomidor, sałaty,
majonez
omlet jajeczny, szynka staropolska, ogórek
kiszony, Mozzarella, sos koktajlowy

red beans and groats cutlet, beetroot,
tomato, vegan cheese, salads, mango
remoulade
meat, melted cheese, roasted onion,
cucumber, tomato, salads, mayonnaise

egg omelette, Polish ham, pickles,
Mozzarella, cocktail sauce

do śniadań polecamy / recommend for breakfast
1.

2.

3.

Soki świeżo wyciśnięte 0,3 l grejpfrutowy lub pomarańczowy
Pure squeezed juice 0,3 l grapefruit or orange

19 zł

Koktajl energetyczny z mango, bananem, jabłkiem i młodą marchewką
Energy coctail with mango, banana, apple and carrot

18 zł

Sok tłoczony z jabłek / Pressed apple juice

14 zł

4. Mimosa Prosecco z świeżo wyciskanym sokiem z pomarańczy

Mimosa Prosecco with fresh orange juice

Kanapki na ciepło serwujemy do godziny 15-stej
Hot sandwich served till 3 p.m

- danie wegetariańskie / vegetarian dish

24 zł

przystawki zimne

cold starters

Tatar wołowy siekany

49 zł

Beef tatar

Śledź dalekomorski

29 zł

Deep sea herring

ogórek kwaszony, szalotka, marynowane
grzyby, żółtko, pieczywo, masło

sos jogurtowy, cebula, jabłko, rodzynka

Deska polskich serów i wędlin
dla 2 / 4 osób

59 / 99 zł

pickles, shallot, pickled mushrooms egg
yolk, bread, butter

yoghurt sauce, onion, apple, raisin

Polish cheese and meat board
for 2 / 4 persons

cheeses from Łomnica: „Czarny bez”,
„Krowa w popiele”, „Koziniec“, sausage
„Bandziuk”, beef pastrami, ham with Bison
grass, fresh fruits, marinated vegetables,
crackers, honey, cranberry pots, bread

sery: „Czarny bez”, „Krowa w popiele”,
„Koziniec” , kiełbasa „Bandziuk”, pastrami
wołowe, szynka z Żubrówką, świeże owoce,
marynowane warzywa, krakersy, miód,
żurawina z Borów Tucholskich, pieczywo

przystawki ciepłe 

hot starters

Bruschetta

34 zł

Bruschetta

Grillowane zielone szparagi

29 zł

Grilled green asparagus

krewetki koktajlowe, szparagi zielone,
Gorgonzola, pomidorki cherry, masło
kaparowo-cytrynowe

jajko poche, bekon, sos holenderski,
pieczywo

Camembert pieczony
w migdałach

żurawina z Borów Tucholskich, grillowany
ananas, rukola, orzechy nerkowca,
balsamico, pieczywo

coctail prawns, green asparagus, Gorgonzola,
cherry tomatoes, lemon-caper butter

poach egg, becon, hollandaise sauce, bread

Camembert roasted in almond
36 zł

cranberry, grilled pineapple, rucola,
cashew nuts, balsamico, bread

sałatki
Sałatka cezar

salads
46 zł

Cesar salad

Sałatka z grillowanym serem
Halloumi w ziołach

39 zł

Salad with grilled Halloumi
cheese in herbs

Sałatka Atlantycka

49 zł

Atlantic Salad

kurczak kukurydziany, jajko, bekon,
pomidorki cherry, Parmezan, grzanki, sos
anchovies

owoc granatu, truskawki, prażone orzechy
nerkowca, pomidorki cherry, winegret
ziołowo-miodowe, chrusty z pieczywa

krewetki w tempurze, kalmary, mango,
awokado, pomidorki cherry z czosnkiem,
ogórek, winegret słodko-kwaśne

corn chicken, egg, becon, cherry tomatoes,
Parmesan, croutons, anchovies sauce

pomegranate fruit, strawberry, roasted
cashew, cherry tomatoes, herbal-honey
vinaigrette, crispy bread

shrimp in tempura, calamari, mango,
avocado, cherry tomatoes with garlic,
cucumber, sweet and sour vinaigrette

soups

zupy
Krem z pomidorów

26 zł

Tomato creamy soup

Bouillabaisse (rybna)

34 zł

Bouillabaisse

Zupa dnia

24 zł

Soup of the day

seler naciowy, marchewka, wino Bianco,
Mozzarella, crème fraîche

dorsz, łosoś, muszle, krewetki, pomidorki
cherry, grzanka czosnkowa, olej z kolendry

zapytaj obsługę

celery, carrot, vino Bianco, Mozzarella,
crème fraîche

cod, salmon, mussels, Tiger prawns, cherry
tomatoes, garlic bread, coriander oil

ask the staff

meat main
courses

dania główne
mięsne
Stek z polędwicy wołowej

119 zł

Beef tenderloin steak

Macerowana
polędwiczka wieprzowa

59 zł

Macerated
pork tenderloin

grillowane zielone szparagi,
purée selerowo-ziemniaczane, masło
czosnkowe, sos peper verde

ham, caramelized beetroots, celery and
potato purée, blue cheese sauce with white
wine

szynka szwarcwaldzka, buraki karmelizowane,
purée selerowo-ziemniaczane, sos z sera
pleśniowego na białym winie

Pierś z kurczaka
kukurydzianego

grilled green asparagus, celery and potato
purée, garlic butter, peper verde sauce

Chicken breast
49 zł

blanched spinach with garlic and cherry
tomatoes, baked potato with tzatziki sauce

Schab z dzika panierowany
w orzechach

69 zł

Boar pork loin breaded in nuts

Burger wołowy Angus

49 zł

Beef Angus burger

szpinak blanszowany z czosnkiem
i pomidorkami cherry, ziemniak pieczony
z sosem tzatziki

Parmezan, frytki belgijskie, zielone szparagi,
sałaty z warzywami i winegret

bekon, dżem z czerwonej cebuli, pomidor,
sałaty, ser Cheddar, sos, bułka maślana
z makiem, frytki belgijskie

Patera mięs dla 4/6 osób

stek z polędwicy wołowej, macerowana
polędwiczka wieprzowa, pierś z kurczaka
kukurydzianego, schab z dzika panierowany
w orzechach, burger wołowy Angus, dodatki

Burger wegański
Mon Balzac

kotlet z czerwonej fasoli i kaszy jaglanej,
pomidor, pikle z ogórka, cebulka
marynowana, wegański sos majonezowy
z czosnkiem i ogórkiem

350 zł

49 zł

Parmesan, Belgian fries, green asparagus,
lettuces and vegetables with vinaigrette

becon, red onion jam, tomato, salads,
Cheddar cheese, sauce, butter roll with
poppy seads, Belgian fries

A plater of meats for 4/6 persons

beef tenderloin steak, macerated pork
tenderloin, chicken breast, boar pork loin
breaded in nuts, beef Angus burger, extras

Mon Balzac
vegan burger

red beans and groats cutlet, tomato, pickled
cucumber, marinated onion, vegan
mayonnaise sauce with garlic and cucumber

danie główne
rybne

main course 
with fish

Filet z dorsza smażony

69 zł

Fried cod fillet

Mule po marynarsku

89 zł

Mussels a la marinera

Stek z łososia

69 zł

Salmon steak

79 zł

Baked sea bream
in the aroma of provencal herbs

Krewetki królewskie
Mon Balzac (6 szt)

89 zł

Royal prawns Mon Balzac (6 szt)

Patera ryb dla 4/6 osób

399 zł

frytki z batata, biała kapusta z rzodkiewką,
sos śmietanowo-musztardowy

duszona cebula, wino białe

miód gryczany, musztarda francuska,
purée selerowo-ziemniaczane; sałatka
z młodym szpinakiem, Fetą, malinami
i kremem balsamicznym

Pieczona dorada
w aromacie ziół prowansalskich
frytki belgijskie, zielone szparagi, sałaty
z winegret

Metaxa, karmelizowana cytryna

filet z dorsza smażony, mule po marynarsku,
stek z łososia, pieczona dorada w aromacie
ziół prowansalskich, krewetki królewskie
Mon Balzac (6 szt), dodatki

owoce morza serwujemy
z pieczywem czosnkowym

sweet potato fries, white cabbage with
radish, cream-mustard sauce

stewed onion, white wine

buckwheat honey, French mustard, celery
and potato purée; salad with young spinach,
Feta cheese, raspberries and balsamic
cream

Belgian fries, green asparagus, lettuce
with vinaigrette

Metaxa, caramelized lemon

A plater of fishes for 4/6 persons

fried cod fillet, mussels a la marinera,salmon
steak,Baked sea bream in the aroma
of provencal herbs, royal prawns
Mon Balzac (6 szt), extras

seafood served with a garlic bread

makarony
Strozzapreti al’ouvo
z kurczakiem

Chorizo, szpinak, pomidor cherry, pieczarka,
oliwa truflowa, rukola, Parmezan

Strozzapreti al’ouvo z łososiem
i krewetkami
sos pomidorowy, seler naciowy, szparagi,
Bottarga, rukola, Parmezan

Kaszotto
z kaszy jęczmiennej

suszony pomidor, groszek zielony, fasola
czerwona, pesto, ser wegański

pastas
46 zł

Strozzapreti al’ouvo
with chicken

49 zł

Strozzapreti al’ouvo with salmon
and shrimps

emulsja majerankowa, rukola

Pierogi ukraińskie
z cebulką i twarogiem
Pierogi z łososiem
i szpinakiem
sos homarowy

Na pierogi zapraszamy do godz. 19.00

tomato sauce, celery, asparagus, Bottarga,
rucola, Parmesan

Barley groats
39 zł

pierogi 6 szt
Pierogi z dziczyzną

Chorizo, spinach, cherry tomato, mushroom,
truffle oil, rucola, Parmesan

dried tomato, green peas, red beans, pesto,
vegan cheese

dumplings 6 pcs
36 zł

Dumplings with venison

29 zł

Ukrainian dumplings
with onion and cottage cheese

34 zł

Dumplings with salmon
and spinach

marjoram emulsion, rucola

lobster sauce

We invite you for dumplings until 19.00

desserts

desery
Tiramisu

22 zł

Tiramisu

Szarlotka

22 zł

Apple pie

Deser dnia z kawą

22 zł

Dessert of the day

Krem z pomidorów

16 zł

Tomato soup

Nuggetsy drobiowe

29 zł

Chicken nuggets

Frytki z batatów

19 zł

Sweet potato fries

Frytki belgijskie

17 zł

Belgian fries

Gofry

19 zł

Waffles

Savoiardi, mascarpone, espresso, migdały,
kakao

cynamon, lody słony karmel, kruszonka,
Crème Anglaise, mięta

zapytaj obsugę

frytki belgijskie, tarta marchewka
z jogurtem naturalnym

ketchup

Nutella, świeże owoce, bita śmietana

Savoiardi, mascarpone, espresso, almonds,
cocoa

cinnamon, salted caramel ice cream,
crumble, Crème Anglaise, mint

ask the staff

Belgian fries, grated carrot with natural
yoghurt

ketchup

Nutella, fresh fruit, whipped cream

napoje zimne  / cold drinks
Pepsi-Cola 0,2 l

10 zł

Pepsi-Cola MAX 0,2 l

10 zł

7up 0,2 l

10 zł

Mirinda 0,2 l

10 zł

Schweppes 0,2 l

10 zł

Soki TOMA 0,2 l

10 zł

pomarańcza, czarna porzeczka, jabłko, pomidor

TOMA juice 0,2 l

orange, apple, black currant, tomato

9 zł
Woda mineralna 0,3 l
„Cisowianka” gazowana / niegazowana
Mineral Water 0,3 l
„Cisowianka” still / sparkling

Woda mineralna
Cisowianka Perlage / Classic

18 zł
0,7 l

Mineral water
Cisowianka Perlage / Classic

Lipton Ice Tea 0,2 l

TONIC THOMAS HENRY
PREMIUM

Tonic water 0,2 l

14 zł

Dry tonic 0,2 l

14 zł

Botanical 0,2 l

14 zł

Cherry blossom
Ginger Ale

0,2 l

14 zł
14 zł

Spiced ginger beer 0,2 l

14 zł

Mystic mango 0,2 l

14 zł

0,7 l

brzoskwiniowa, cytrynowa / peach, lemon

0,2 l

10 zł
17 zł

0,25 l

lemoniada / lemonade
Lemoniada tradycyjna 0,9 l
sok z cytryny i limonki, syrop cukrowy, mięta
lemon and lime juice, sugar syrup, mint

28 zł

kawy / coffee 
Espresso

9 zł

Americano

11 zł

Espresso
macchiato

10 zł

Latte

15 zł

Cappuccino

13 zł

Doppio

14 zł

Con Panna

10 zł

Affogato

15 zł

espresso, bita śmietana
espresso, whipped cream

Large americano

17 zł

Flat white

18 zł

Latte Macchiato

16 zł

duża kawa na podwójnym espresso
large coffee on double espresso

pojedyncze espresso
espresso

Czekolada

na gorąco z bitą śmietaną

Hot chocolate
with whipped cream

KAWA MROŻONA
ICED COFFEE
Ice latte

18 zł

lód, schłodzone espresso, mleko,
syrop smakowy do wyboru
(cukrowy, karmel, wanilia,
czekolada, piernikowy, pistacja)
cold espresso with ice, milk,
syrup to choose
(sugar, caramel, vanilla, chocolate,
gingerbread, pistachio)

KAWA MROŻONA z alkoh.
ICED COFFEE with alcohol
Averna espresso
Martini

26 zł

4 cl Averna, espresso, likier kawowy
4 cl Averna, espresso, coffee liqueur

KAWY z prądem
COFFES with alkohol
1.

Bailey's coffee

30 zł

2.

Irish coffee

30 zł

16 zł

4 cl Bailey's, espresso, bita śmietana
Bailey's 4 cl with espresso, whipped cream

4 cl whiskey Jameson, espresso,
bita śmietana
whiskey Jameson 4 cl with espresso,
whipped cream

herbaty / teas
Malina

9 zł

Pysznie owocowa herbatka o intensywnym,
wyjątkowym aromacie.
Deliciously fruit tea with an intense unique aroma.

Czarna

9 zł

Earl Grey

9 zł

Herbata z listków zerwanych w najsłynniejszych
herbacianych ogrodach Cejlonu.
Tea from leaves plucked in the most popular tea
gardens of Ceylon.

Owoce leśne

9 zł

Zimowy sekret

9 zł

Składająca się ze składników wysokiej jakości
kawałków owoców, które po zaparzeniu tworzą
wyjątkowo intensywny napar.
Consisting of high quality fruit pieces, ingredients,
which create an exceptionally intense infusion
after brew.
Kompozycja owoców ze szczyptą przypraw
korzennych idealnie rozgrzewa w mroźne dni.
The composition of fruit with a pinch of spices,
perfectly warms up on frosty days.

PREMIUM

Zasmakuj herbaty o złocistej barwie naparu,
który łączy lekką nutę słodyczy ze zbalansowaną
goryczką i szczyptą niepowtarzalnego smaku
bergamotki.
Taste the golden colored tea of the infusion which
combines a lght note sweetness with a balanced
bitterness and a pinch of the unique taste
of bergamot.

Malina Raspberry

19 zł

Zielona z jaśminem
Green with jasmine

19 zł

Mięta Mint

19 zł

Czarna Black Tea

19 zł

Zielona z cytryną

Zielona Green Tea

19 zł

Earl Grey Earl Grey

19 zł

9 zł

Herbata, która łączy w sobie wysokiej jakości
suszone liście z orzeźwiającym smakiem cytrusów.
A tea thet combines high quality dried leaves
with a refreshing citrus flavor.

Miętowa

9 zł

Zielona

9 zł

Smak mięty zamknięty w wyjątkowych
dwukomorowych saszetkach łączy w sobie
delikatność z niezwykłym aromatem.
Mint flavor enclosed in unique two chamber sachets
combines delicacy with an unusual aroma.

Starannie dobrane liście herbaty tworzą
doskonałą harmonię smaku.
Carefully selected tea leaves create a perfect
harmony of taste.

Pokrzywa z pigwą

herbata 
z inspiracją /
inspired tea
Hibiskus fresh

24 zł

Raspberry fresh

24 zł

kwiat hibiskusa, sok z cytrusów, syrop cukrowy,
mięta
hibiskus flower, lemon juice, sugar syrup, mint

9 zł

Ta herbatka to intrygujące połączenie korzystnego
działania ziół z soczyście owocowym smakiem.
This tea is intriguing combination of the positive
effects of herbs with a fruity taste.

maliny, sok z cytrusów, syrop cukrowy, mięta
raspberries, citrus juice, sugar syrup, mint

piwo / beers
BECZKOWE
DRAFT

BUTELKOWE
BOT TLE
Żywiec IPA
Żywiec APA
Żywiec Białe
Żywiec IPA

20 zł

0,5 l

0,3 / 0,5 l

Paulaner
Żywiec lager
Namysłów
Murphy's
Radler

0,25 / 0,5 l

19 / 23 zł
15 / 19 zł
14 / 18 zł
20 / 24 zł
18 / 20 zł

20 zł

0,5 l

20 zł

0,5 l

20 zł

0,5 l

pszeniczne

Żywiec Oranż
Żywiec Limonż 0,4 l
Żywiec Lekkie
Zlatý Bažant
Heineken
Heineken Silver
Desperados
0,4 l

0,4 l

0,5 l

0,5 l

0,5 l

0,4 l

19 zł
19 zł
18 zł
20 zł
18 zł
18 zł
18 zł

Bezalkoholowe
Non-alcoholic beer
Żywiec Białe 0%
Żywiec Limonż 0% 0,4 l
Heineken 0,5 l
0,5 l

19 zł
19 zł
18 zł

Grzane wino
Mulled wine
pomarańcza,
cynamon,
goździk, anyż
orange,
cinnamon,
clove, anise

24 zł

PRZEKĄSKA DO PIWA / SNACK FOR BEER
Orzeszki, krakersy, grassini
Peanuts, crackers, grissini (snacks)

24 zł

WÓDKI VODKA

Finlandia Vodka
Finlandia

15 zł
14 zł

Mango, Cranberry, Lime, Redberry,
Coconut, Blackcurant, Grapefruit,
Raspberry

Finlandia Botanical

15 zł

Cucumber & Mint, Wildberry & Rose

Grey Goose
Orkisz
Saska

24 zł
17 zł

Śliwka węgierka, Pigwa, Wiśnia w rumie,
Kawa z nutą brendy
Hungarian plum, Quince, Cherry in rum,
Coffee with a brandy flavor

16 zł

WHISKY
WHISKEY
SINGLE MALT

The Macallan 12

44 zł

The Macallan 15

74 zł

Double Cask

Double Cask

The Macallan Rare Cask

144 zł

BenRiach The Orginal Ten
BenRiach
The Smoky Ten
BenRiach The Twelwe
BenRiach
The Smoky Twelwe
BenRiach 21 YO
GlenDronach 12 YO
GlenDronach 18 YO
GlenDronach 21 YO
Glenglassaugh Revival
Glenglassaugh Torfa
Glenglassaugh Evolution

Craigellachie 13 YO
Aberfeldy 12 YO
Aultmore 12 YO
Laphroaig 10 YO
Laphroaig Select
Glenfiddich 12 YO
Balvenie 12 YO
Glenmorangie
Glenmorangie Signet
Ardbeg 10 YO

28 zł
28 zł
20 zł
00 zł
39 zł
27 zł
49 zł
99 zł
27 zł
27 zł
27 zł

34 zł
29 zł
32 zł
30 zł
28 zł
24 zł
36 zł
25 zł
99 zł
34 zł

IRISH
Tullamore Dew
Tullamore Dew 12 YO
Dubliner
Jameson

TENNESSEE
WHISKEY
Jack Daniel's
Jack Daniel's Apple
Jack Daniel's Honey
Jack Daniel's Fire
Jack Daniel's Rye
Jack Daniel's
Gentleman Jack

21 zł
21 zł
21 zł
21 zł
27 zł
45 zł

Jack Daniel's

67 zł

Gold No. 27

28 zł
19 zł
18 zł

20 zł

Jack Daniel's
Single Barrel

17 zł

APERITIF /
VERMOUTH
Martini Fiero
Martini Bianco
Martini Extra Dry
Martini Rosso
Martini Ambrato
Martini Rubino
Martini Rosato
Martini Bitter

15 zł
15 zł
15 zł
15 zł
15 zł
15 zł
15 zł
15 zł

BOURBON
Woodford Reserve
Woodford Reserve

49 zł

Woodford Reserve Rye

49 zł

Double Oaked

35 zł

BLENDED
Dewar's 8 YO

18 zł

Dewar's 12 YO
Dewar's 15 YO
Ballantine’s
Ballantine’s 12 YO
Chivas Regal 12 YO

21 zł

Caribbean Smooth

25 zł
16 zł
22 zł
25 zł

RUM
Bacardi Carta Blanca
Bacardi Carta Negra
Bacardi Spiced
Bacardi Carta Oro
Bacardi
Anejo Cuatro 4 YO
Bacardi
Reserva Ocho 8 YO
Bacardi
Reserva Diez 10 YO
Sailor Jerry

16 zł
18 zł
18 zł
18 zł
18 zł
24 zł
34 zł
18 zł

TEQUILA
El Jimador Blanco
El Jimador Reposado
Herradura Plata
Herradura Reposado
Herradura Anejo
Patron Silver
Patron Anejo

20 zł
20 zł
28 zł
30 zł
34 zł
30 zł
40 zł

KONIAKI / COGNAC
Martell VS
Martell VSOP
Hennessy VS
Hennessy VSOP
Hennessy XO

LIKIERY /
LIQUEURS

29 zł
42 zł
28 zł
42 zł
99 zł

Chambord
St. Germain
Goldwasser
Passoã
Cointreau
Jagermaister
Bailey's
Kahlúa
Sambuca
Galliano
Archers Schnapps

24 zł

Absinthe
Averna
Malibu

20 zł

Peach

18 zł

18 zł
18 zł
18 zł
18 zł
18 zł
18 zł
18 zł
18 zł

18 zł
18 zł

Museum di Bassano

18 zł

CACHACA

GIN
Bombay Sapphire
Bombay Sapphire Sunset
Fords Gin
Roku Gin
Malfy Orginal
Malfy Gin Rosa
Malfy Con Arancia
Monkey 47

19 zł

GRAPPA

BRANDY
Metaxa 5*

24 zł

20 zł
24 zł
24 zł
24 zł
18 zł
18 zł
18 zł
39 zł

Cana Rio

18 zł

shot drinks
Mon Balzac shots

42 zł

Finlandia, Malibu, Archers,
sok pomarańczowy (4 szt.)
Finlandia, Malibu, Archers,
orange juice (4 pcs)

Wściekły Pies
Mad Dog

18 zł

Finlandia, sok malinowy, Tabasco
Finlandia, Tabasco sauce
and raspberry syrup

B52

21 zł

Bailey's, Kahlúa, Cointreau

Mon Balzac
poleca / recommended

Mon Balzac dla Niej

Bombay Sapphire Gin, Bols lychee, sok
z cytryny, syrop różany

29 zł

Mon Balzac Cocktail for Her
Bombay Sapphire Gin, Bols liqueur, lemon
juice, rose syrup

Tequila Sunrise

Tequila El Jimador, sok pomarańczowy,
Grenadina
Tequila El Jimador, orange juice,
Grenadina

Jack Apple Sour

32 zł
Jack Daniel's Apple, syrop cukrowy, sok
z limonki, białko
Jack Daniel's Apple, sugar syrup, lime juice,
egg white

Old Fashioned

Mai Tai

Pornstar Martini

36 zł
Bacardi Carta Negra, Bacardi Carta Blanca,
likier Triple sec, syrop migdałowy, sok z limonki
Bacardi Carta Negra, Bacardi Carta Blanca,
likier Triple sec, almond syrup, lime juice

28 zł

39 zł
Woodford Reserve, Angostura bitters, woda
Woodford Reserve, Angostura bitters, water

wódka waniliowa, sok z limonki, purée
z marakui, Prosecco
vanilla vodka, lime juice, passion fruit
puree, Prosecco

32 zł

Coctail 0%
Martini Vibrante Spritz

26 zł
Prosecco O%, woda gazowana, pomarańcza
Prosecco O%, sparkling water, orange

Gin Basil Smash

28 zł
Ginsin, sok z cytryny, bazylia, syrop cukrowy
Ginsin, lemon juice, basil, suger syrup

Martini Floreale

syrop z czarnego bzu, Thomas Henry
Tonic Water, cytryna
elderberry syrup, Thomas Henry
Tonic Water, lemon

26 zł

long exotic drinks & coctails
Martini Tonic Fiero

26 zł

Martini Negroni Rubino

36 zł

Martini Fiero, Tonic
Martini Fiero, Tonic

Martini Riserva Rubino, Martini Bitter,
Bombay Sapphire
Martini Riserva Rubino, Martini Bitter,
Bombay Sapphire

Bombay tonic

Bombay Sapphire, Tonic, limonka
Bombay Sapphire, Tonic, lime

Lynchburg Lemonade

Whiskey Jack Daniel's, Triple sec, sok
z cytryny, syrop cukrowy, Sprite
Whiskey Jack Daniel's, Triple sec,
lemon juice, suger syrup, Sprite

Bacardi Daiquiri

Bacardi Carta Blanca, syrop cukrowy
Bacardi Carta Blanca, suger syrup

28 zł
Finlandia Redberry, sok z limonki,
syrop cukrowy
Finlandia Redberry, lime juice, sugar syrup

27 zł

Fin Tonic

26 zł

Averna tonic

26 zł

Sex on the Beach

32 zł

Rose Spritz

28 zł

Mint Spritz

28 zł

wódka Finlandia, Tonic, cytryna
Finlandia vodka, Tonic, lemon
32 zł

Averna, tonic, pomarańcz
Averna, tonic, orange

29 zł

36 zł
Bacardi Carta Blanca, Malibu, sok
ananas., syrop kokos., mleko, bita śmietana
Bacardi Carta Blanca, Malibu, pineapple
juice, coconut syrup, milk, whipped cream

Dewar's 8 YO, sok kokosowy,
sok z cytryny, woda gazowana
Dewar's 8 YO, coconut juice,
lemon juice, sparkling water

32 zł
Jack Daniel's, syrop cukrowy, sok z limonki,
białko
Jack Daniel's, suger syrup, lime juice,
egg white

Caipiroska Redberry

Piña colada

Dewars Highball

Jack sour

28 zł

wódka Finlandia, likier Archers, sok
pomarańczowy i żurawinowy
Finlandia vodka, Archers liqueur, orange
and cranberry juice

Finlandia Botanical Wildberry & Rose
lemoniada gazowana, sok z limonki
Finlandia Botanical Wildberry & Rose
sparkling lemonade, lime juice

Finlandia Botanical Cucumber & Mint,
tonik, sok z limonki
Finlandia Botanical Cucumber & Mint,
tonik, lime juice

Bramble

29 zł
Fords Gin, sok z cytryny, likier Chambord,
syrop cukrowy
Fords Gin, lemon juice, Chambord liqueur
and sugar syrup

classic cocktails
Bacardi Spiced & Cola

25 zł

Bacardi Mojito

29 zł

Bacardi Spiced, Pepsi - Cola

Bacardi Carta Blanca, owoc limonki,
mięta, cukier brązowy, woda sodowa
Bacardi Carta Blanca, lime, mint, brown
sugar and sparkling water

Espresso Martini

Bacardi Anejo Cuatro 4 YO, Kahlúa,
syrop cukrowy, espresso
Bacardi Anejo Cuatro 4 YO, Kahlúa,
sugar syrup, espresso

Martini Bianco
Martini Bianco, Tonic

Bacardi Old Cuban

Bacardi Reserva Ocho 10 YO, Prosecco,
sok z cytryny, syrop cukrowy
Bacardi Reserva Ocho 10 YO, Prosecco,
lemon juice, sugar syrup

Margarita

24 zł

Caipirinha

26 zł

Aperol Spritz

29 zł

Krwawa Marry
/ Bloody Marry

34 zł

El Jimador Blanco, Triple Sec, sok
z cytryny
El Jimador Blanco, Triple Sec
and lemon juice

Cachaça, owoc limonki, cukier brązowy
Cachaça, lime and brown sugar
36 zł

Aperol, Prosecco, woda gazowana
Aperol, Prosecco, sparkling water

25 zł

34 zł

wódka Finlandia, sok pomidorowy,
sól, pieprz, Worcestershire, Tabasco,
chrzan, seler naciowy
Finlandia vodka, tomato juice, salt,
pepper, Worcestershire, Tabasco,
horseradish, celery

Long Island
Bacardi Cuba Libre

26 zł
Bacardi Carta Negra, Pepsi - Cola, limonka
Bacardi Carta Negra, Pepsi - Cola and lime

Grey Goose Patriarch

Grey Goose, Aperol, Grenadina, Orange
Bitter
Grey Goose, Aperol, Grenadina, Orange
Bitter

Hugo

38 zł

28 zł
Prosecco, limonka, mięta, syrop z czarnego
bzu, woda
Prossecco, lime, mint, elderflower syrup, water

38 zł
Tequila El Jimador, Gin Bombay Sapphire,
Bacardi Carta Blanca, wódka Finlandia,
Triple Sec, Pepsi - Cola, sok z cytryny
Tequila El Jimador, Gin Bombay Sapphire,
Bacardi Catra Blanca, Finlandia vodka,
Triple Sec, Pepsi - Cola, lemon juice

Margarita truskawkowa
Strawberry Margarita
Tequila El Jimador, truskawki, sok
z cytryny, syrop cukrowy
Tequila El Jimador, strawberries,
lemon juice, sugar syrup

32 zł

