OSTRE

BEZ GLUTENU

DLA DWOJGA

VEGE

VEGAN

Karta alergenów jest dostępna u obsługi

Ostatnie zamówienia przyjmujemy 30 minut przed zamknięciem lokalu
Do grup od 10 osób doliczamy serwis
w wysokości 10% rachunku.

Wi-Fi
ZONE

Wi-fi: Winogrono Goście
Hasło: Winogrono123

Jeśli chcesz otrzymać fakturę,
lub wykorzystać voucher
poinformuj nas przed
wystawieniem paragonu.

/restauracjawinogrono
/restauracjawinogrono

PRZYSTAWKI
TATAR WOŁOWY Z
SUSZONYM ŻÓŁTKIEM

SERY WĘDZONE

cebula, ogórki konserwowe, marynowana
czerwona cebula, ogórek marynowany,
musztarda francuska, sos z rukoli,
pieczywo, masło
Beef tartare with dried yolk
onion, pickled cucumber, pickled red onion,
marinated cucumber, french mustard,
arugula sauce, bread, butter

Smoked cheeses
cheeses marinated in white wine with pineapple
and red wine with the addition of orange, smoked
by our chefs on a beech tree,
rose sauce, honey sauce with rosemary, bread

35,-

26,-

KRUCHA TARTALETKA
Z KOZIM SEREM
domowa konfitura z fig, kruszonka
z orzechów włoskich,
mus buraczany z różą, rukola
Tartlet with goat cheese
homemade fig jam, walnut crumble,
beetroot mousse with rose, arugula

28,-

(5szt., rozm. 16/20)

czosnek, natka pietruszki, papryczka chili,
emulsja winno - maślana, rukola, pieczywo

35,-

ZESTAW PRZEKĄSEK

sataye z kurczaka marynowane w sosie Hoisin
(słodko - pikantny sos na bazie soi i śliwek) 4szt.,
Bitterballen - panierowana przekąska
z wołowiny 4szt., krążki cebulowe 4szt.,
smażona tortilla, grillowana papryka w oliwie
czosnkowej, dip pietruszkowo - majonezowy
z migdałami, sos musztardowo - miodowy

KREWETKI W BIAŁYM WINIE

White wine shrimps (5pcs, size 16/20)
garlic, parsley, wine - butter emulsion,
chilli pepper, arugula, bread

sery marynowane w białym winie
z ananasem oraz w czerwonym winie
z dodatkiem pomarańczy, wędzone
przez naszych kucharzy
na drzewie bukowym, sos różany,
sos miodowy z rozmarynem, pieczywo

Set of snacks
Chicken sataye marinated with Hoisin sauce
(sweet - spicy sauce based on soy and plums), breaded
boiled beef balls, onion rings, fried tortilla, pepper
grilled in olive oil with garlic, mayonnaise - parsley dip
with almonds, mustard and honey sauce

44,zamów dodatkowo
dip pietruszkowo - majonezowy z migdałami
majonez chipotle
sos BBQ
sos musztardowo - miodowy
5,- każdy

SAŁATKI
SAŁATKA WINOGRONO
sałaty, winogrono, piana z koziego sera,
wędzona śliwka, gruszka marynowana
w brandy, kruszonka z orzechów włoskich
w karmelu, sos winegret cytrusowo - ziołowy

SAŁATKA Z WĘDZONĄ
PIERSIĄ Z KACZKI
sałaty, śliwka marynowana w whisky,
sos malinowo - balsamiczny,
puree dyniowo - jabłkowe, grzanki ziołowe

GRAPE salad
salads, grape, goat cheese mousse, smoked plum,
pear marinated with brandy,
walnuts in salt caramel, citrus - herb sauce

Salad with smoked duck breast
salads, plum marinated in whisky, raspberry - balsamic sauce,
pumpkin and apple puree, herbal croutons

29,-

33,-

ZUPY
ROSÓŁ GOTOWANY
NA SZPONDRZE WOŁOWYM I KURCZAKU
makaron, marchewka, natka pietruszki
Broth cooked on beef brisket and chicken with noodles, carrots and parsley

15,-

ŻUREK NA WĘDZONYCH ŻEBERKACH
domowy zakwas, jajko mollet, puree chrzanowe
Sour rye soup on smoked ribs
homemade sourdough, mollet egg, horseradish puree

19,-

FLAKI Z BOCZNIAKÓW
bulion warzywny, julienne warzywne, chips z pasternaka, pieczywo
Oyster mushrooms soup
vegetable broth with grated vegetables, parsnip chips, bread

18,-

BURGERY
BURGER WOŁOWY Z SOSEM BBQ

sałata, pomidor, czerwona cebula, boczek,
ser mimolette, sos majonezowy, frytki, surówka z czerwonej kapusty
Beef burger with BBQ sauce
lettuce, tomato, red onion, bacon, mimolette cheese, mayonnaise sauce, fries, red cabbage salad

36,-

SMOKED PULLED PORK BURGER
wędzona wieprzowina marynowana w papryce, sosie teriyaki i przyprawach,
ogórki w słodko - kwaśnej zalewie, sałata, papryczka jalapeño,
sos majonezowy, frytki, majonez chipotle
Pulled pork burger
pork marinated in peppers, teriyaki sauce and spices, sweet and sour pickled cucumbers, lettuce,
jalapeño, mayonnaise sauces, fries, chipotle mayonnaise

34,-

VEGEBURGER
kotlet szpinakowy w panierce z płatków owsianych, salsa z kompresowanej gruszki z chili,
sos z suszonych pomidorów, rukola, frytki, dip pietruszkowo - majonezowy z migdałami
VegeBurger
spinach cutlet in an oatmeal coating, compressed pear salsa with chilli, sun - dried tomato sauce,
arugula, fries, mayonnaise - parsley dip with almonds

32,zamów dodatkowo

papryczka jalapeño 2,- / boczek 3,- / jajko sadzone 3,- / kotlet wołowy 16,dip pietruszkowo - majonezowy z migdałami/majonez chipotle - 5zł każdy

PASTY
MAKARON STROZZAPRETI
Z POLĘDWICZKĄ WIEPRZOWĄ SPAGHETTI Z POMIDORAMI
I MINI MOZZARELLĄ
zielony groszek, liście szpinaku, cebula,
czosnek, suszone pomidory,
sos winno - śmietanowy z szałwią, pieprz
młotkowany, parmezan, rukola
Strozzapreti pasta with pork tenderloin
peas, spinach, onion, garlic, dried tomato,
wine and cream sauce with sage, hammered pepper,
parmesan, arugula

39,-

sos pomidorowy na winie z kaparami i bazylią,
cebula, czosnek, seler naciowy,
marchew, parmezan
Spaghetti pasta with tomatoes and mozzarella
tomato sauce with wine capers and basil,
onion, garlic, celery, carrots, parmesan

29,-

STEK Z POLĘDWICY WOŁOWEJ

raviolo z serem pleśniowym, warzywa korzeniowe
pieczone w ziołach, sos malinowy, sól morska
Beef tenderloin steak
raviolo with blue cheese, baked root vegetables,
raspberry sauce, sea salt
steak degrees: rare/medium/well done

96,stopnie wysmażenia:
krwisty/średni/wysmażony

POLĘDWICZKA WIEPRZOWA
W SOSIE Z CZERWONEGO WINA
gratin z buraka, puree z selera i kawy, chips z jarmużu
Pork tenderloin in red wine sauce
beetroot gratin, celery root and coffee puree, kale chips

48,-

PIERŚ Z KURCZAKA Z WARZYWAMI
W STYLU CAPONATA
cukinia, marchewka, bakłażan, czerwona cebula, papryka,
oliwki, gnocchi z parmezanem, sos arrabiatta
Chicken breast with caponata style vegetables
zucchini, carrot, eggplant, red onion, pepper,
olives, gnocchi with parmesan, arrabiatta sauce

36,-

DOMOWE PIEROGI Z SIEKANĄ KACZKĄ (5szt.)
sos teriyaki, marchew, pietruszka, seler, cebula, czosnek,
sos wiśniowy, puder z buraka
Homemade dumplings with chopped duck (5pcs.)
teriyaki sauce, carrots, parsley, celery, onion, garlic,
cherry sauce, beetroot powder

42,-

ŻEBERKA WIEPRZOWE W STYLU TEXAS
wędzone w autorskiej marynacie BBQ na bazie whisky Jack Daniel’s z dodatkiem papryki,
pieczony ziemniak z masłem ziołowym, surówka z czerwonej kapusty, sos BBQ,
waga mięsa przed obróbką 500g / po obróbce 300-350g
Texas style pork ribs
smoked in a BBQ marinade based on Jack Daniel`s whiskey
with addition of pepper, baked potato, red cabbage salad, BBQ sauce

54,-

DANIA GŁÓWNE

PSTRĄG PIECZONY W CAŁOŚCI

pstrąg faszerowany suszonymi śliwkami i koprem,
aksamitny sos rybny veloute,
puree chrzanowe, brokuł, chips z buraka i żółtej marchwi
Whole baked trout
trout stuffed with dried plums and fennel, veloute fish sauce,
horseradish puree,
broccoli, beetroot and yellow carrot chips

53,-

CHILI SIN CARNE Z DYNIĄ
cebula, papryka, czerwona fasola, czekolada, cynamon,
ryż paraboliczny z kurkumą, kolendra, papryczka jalapeño, tortilla
Chili sin carne with pumpkin
onion, pepper, red beans, chocolate, cinnamon,
parabolic rice with turmeric, coriander, jalapeño, tortilla

34,-

MENU DLA DZIECI
ROSÓŁ GOTOWANY
NA SZPONDRZE WOŁOWYM I KURCZAKU Z MAKARONEM
Broth cooked on beef brisket and chicken with noodles

12,-

NUGGETSY Z KURCZAKA
W PŁATKACH KUKURYDZIANYCH

SPAGHETTI
BOLOGNESE

frytki, ketchup

wołowina, pomidor, marchew, cebula, czosnek

Chicken nuggets in corn flakes, fries, ketchup

Spaghetti bolognese
beef, tomato, carrot, onion, garlic

zamów dodatkowo gotowany brokuł +3zł

17,-

18,-

KLUSKI LENIWE
smażone na maśle z bułką tartą

BELGIJSKIE FRYTKI DUŻA PORCJA 250 g

Cheese dumplings, fried with butter and breadcrumbs

Belgian fries - a large portion of 250 g

13,-

13,-

DESERY
EKLERKA BEZOWA
Z KREMEM BRZOSKWINIOWYM
krem marcepanowy, ciastko amaretti, kruszona
czekolada, brzoskwinie marynowane w goździkach

SERNIK
Z BIAŁĄ CZEKOLADĄ

Meringue with peach cream
marzipan cream, amaretti cookie, crushed chocolate,
peaches marinated in cloves

19,-

sos owocowy

Cheesecake with white chocolate
fruit sauce

22,-

BROWNIE
Z ORZECHAMI WŁOSKIMI

AKSAMITNY KREM DYNIOWY
ciastko orzechowe, krem malinowo - dyniowy,
sos malinowy z rokitnikiem, puder z pestek dyni

lody śmietankowe, krem orzechowy,
konfitura wiśniowa
Brownie with walnuts
nut cream, cream ice cream, cherry jam

Velvety pumpkin cream
peanut cookie, raspberry and pumpkin cream,
raspberry sauce with sea buckthorn,
pumpkin seed powder

18,-

23,-

JESIENNE TRIO*

LODY WŁOSKIE
WANILIOWE

tiramisu na bazie kawy i likieru Amaretto,
panna cotta z yuzu i mandarynką,
krem orzechowy z kruszoną czekoladą

12,-

Autumn trio
nut cream with crushed chocolate
panna cotta with yuzu and mandarin,
tiramisu based on coffee and Amaretti liqueur

22,*jesienne trio podajemy w słoiczkach,
brak możliwości spakowania na wynos

ICE CREAM
vanilla

KAWY
Americano
Americano z mlekiem
Espresso
Espresso Macchiato
Podwójne espresso
Cappuccino

8,9,7,8,10,10,-

Flat white
Latte macchiato
Latte ciasteczkowe
Kawa mrożona

12,12,14,14,-

11,-

w imbryczku - zapytaj kelnera
jakie mamy smaki

Herbata zimowa

16,-

pomarańcza, cytryna,
syrop waniliowy, goździki

Herbata z malinami
syrop malinowy, maliny,
cytryna
Do herbaty polecamy
rum lub nalewkę owocową
30ml / 5,-

Do kaw polecamy syropy +1,wanilia francuska, karmel, orzech

Do kaw polecamy
również posypki:
cynamon, czekolada
Do wszystkich kaw
polecamy również mleko
sojowe lub bez laktozy

Czekolada mleczna

HERBATY
Herbata

Każda kawa możliwa
jest w wersji
bezkofeinowej

18,-

Gorące kakao

18,9,-

NAPOJE
ZIMNE NAPOJE
Coca-Cola,
Coca-Cola Zero,
Fanta, Sprite,
Kinley tonic

SMOOTHIES
8,-

(0,25l)

Woda mineralna

(0,33l)
gazowana lub niegazowana

Karafka wody (1l)
z miętą i cytryną,
gazowana lub niegazowana
Sok Cappy (0,25l)

7,-

(0,25l)
brzoskwinia z hibiskusem,
cytryna z trawą cytrynową

Tropikalna pokusa

16,-

(0,35l)
mango, marakuja, brzoskwinia,
jabłko

LEMONIADY
8,16,-

pomarańcza, jabłko,
czarna porzeczka

Fuzetea

16,-

(0,35l)
mango, truskawka, melon,
jabłko

13,-

jabłko, pomarańcza,
czarna porzeczka, grejpfrut

Karafka soku (1l)

Słodka melodia

8,-

Burn (0,25l)

12,-

Sok wyciskany
z pomarańczy (0,3l)

15,-

Mango - marakuja

16/29,-

(0,5l, 1l)
trawa cytrynowa

Grzana lemoniada

nowość

sok jabłkowy i cytrynowy,
pomarańcza, goździki,
syrop imbirowy

16,-

Herbata mrożona 14/25,(0,5l, 1l)
zapytaj kelnera jaki mamy smak

KARTA
ALKOHOLI

PIWA
Piwo beczkowe

9/13,-

Żywiec 0,3l/0,5l

17,-

Piwa kraftowe
z małych browarów
rzemieśliniczych
zapytaj kelnera jakie
mamy dostępne

BEZALKOHOLOWE

Heineken

12,-

jasne 0,0%, 0,5l

Żywiec Białe

12,-

pszeniczne 0,0%, 0,5l

PIWA BUTELKOWE
Żywiec

13,-

jasne 5,6%, 0,5l

Johannes

14,-

Browar Amber lager jasny 6,5%, 0,5l

Żywiec Białe

13,-

pszeniczne 4,9%, 0,5l

Koźlak

14,-

Browar Amber piwo ciemne 6,5%, 0,5l

Heineken

13,-

jasne 5%, 0,5l

Desperados

12,-

Corona Extra

13,-

lekkie piwo cytrusowe z Meksyku
4,6%, 0,33l

piwo o smaku tequila 6%, 0,4l

GRZAŃCE
Grzaniec tradycyjny

wino czerwone, pomarańcza, cynamon,
goździki, syrop korzenny (0,2l)

Grzaniec pomarańczowy
wino białe, aperitif pomarańczowy,
miód, sok jabłkowy, pomarańcza (0,2l)

19,- Piwo grzane

Dostępne również
w wersji 0%

syrop malinowy, maliny,
pomarańcza, miód (0,5l)

19,- Grzaniec Prezesa
Żołądkowa Gorzka, sok jabłkowy,
miód, cynamon, pomarańcza (0,2l)

SKRZYNKA PIWA
6 butelek piwa w cenie 5

Żywiec Białe 6 butelek
Żywiec Jasne 6 butelek
Żywiec Białe 3 butelki i Żywiec Jasne 3 butelki

65,-

19,23,-

PROSECCO
Wino musujące w stylu Prosecco beczkowe
16,-

/ 75,-

Via Vai Prosecco Extra Dry
90,-

SZAMPAN
G.H. Mumm Brut Cordon Rouge
245,-

WINA BIAŁE WYTRAWNE
Quinta do Montinho, DOP Vinho Verde, Portugalia
wyraziste i żywe z aromatami cytrusowymi

16,-

/ 75,-

Campagnolla, Delle Venezie, Pinot Grigio, Włochy
lekkie i orzeźwiające z akcentami suszonych owoców

17,-

/ 80,-

Domaine de la Ragotiere Cuvée Prestige Sauvignon, Francja
aromaty białej porzeczki miękkie, mineralne, przyjemne i intensywne w nosie

110,-

Fulget Cuvée Albarino, Hiszpania
jasno słomkowe, nuty białych owoców pestkowych, w nosie lekkie i przyjemnie,
zbalansowane z wyczuwalną kwasowością

130,-

WINO RÓŻOWE
Preignes Grains Grenache Rose, Francja
delikatne z nutami owoców leśnych, truskawki i porzeczki, wyrazisty i krągły smak

19,-

/ 90,-

WINA CZERWONE WYTRAWNE
Camden Park, Cabernet Sauvignon, Australia
czerwone jagody z cynamonowymi akcentami, miękki i soczysty smak

16,-

/ 75,-

Estampa Estate, Carmenere & Malbec, Colchagua, Chile
rubinowe, owocowe z przewagą śliwek i wiśni

17,-

/ 80,-

Alto Bello Primitivo, Włochy
aromaty śliwek i rodzynek, soczyste nuty suszonych owoców

19,-

/ 90,-

Preignes Grains Grenache , Francja
świeże, lekkie i delikatne z intensywną nutą smakowo - zapachową dzikich malin

120,-

Vina Maria Luisa, Rioja, Hiszpania
intensywny aromat czerwonych owoców z subtelnymi nutami wanili i przypraw

150,-

WINA PÓŁWYTRAWNE / PÓŁSŁODKIE
Conte Parelli - białe, półwytrawne, Włochy
aromaty moreli i białych winogron z nutą cytrusowej świeżości

17,-

/ 80,-

Conte Parelli - czerwone, półwytrawne, Włochy
aromaty czerwonych owoców, nuty malin i wiśni

17,-

/ 80,-

Riesling Feinherb - białe, półwytrawne, Niemcy
orzeźwiające, aromaty cytrusowe z elementami nut mineralnych

19,-

/ 90,-

Libalis Frizz Muscat - białe, półsłodkie, Hiszpania
lekko musujące wino o jasno żółtej barwie, orzeźwiające
z wakacyjnymi aromatami tropikalnych i cytrusowych owoców

19,-

/ 90,-

WINO BEZALKOHOLOWE
Cero, USA California
białe, wytrawne z owocowymi nutami

16,-

/ 75,-

WÓDKI
Ostoya Vodka
Nemiroff De Luxe
Wyborowa
Żubrówka Czarna
Okowita z ziemniaka
„Podole wielkie”
Belvedere

10,-/100,10,-/100,8,-/80,9,-/90,-

40 ml/0,5l
40 ml/0,5l
40 ml/0,5l
40 ml/0,5l

21,-

40 ml

270,-

0,5l

WÓDKI SMAKOWE
Soplica

40 ml

8,-

Żubrówka Bison Grass

40 ml

9,-

Żołądkowa tradycyjna

40 ml

9,-

Stoli Vanilla Vodka

40 ml

11,-

wiśniowa, malinowa, orzech laskowy

RUM
Havana Club Añejo 3 Años
Havana Club Añejo Especial
Kraken

TEQUILA
Tequila Jose Cuervo blanco
Tequila Jose Cuervo reposado

40 ml
40 ml
40 ml

10,11,14,-

Gibson’s
Beefeater
Bombay
Sapphire
40 ml
40 ml

13,13,-

GIN
40 ml

12,13,-

40 ml

15,-

40 ml

WHISKY, WHISKEY & BURBON
Ballantine’s
Jameson Irish Whiskey
Jameson Caskmates (Stout, IPA)
Chivas Regal 12 Y.O.
Jack Daniel's
Wild Turkey 101
Glenmorangie 10 Y.O.

40 ml
40 ml
40 ml
40 ml
40 ml/0,7l
40 ml
40 ml

14,14,14,20,15,-/240,18,25,-

BRANDY, CALVADOS, GRAPPA & COGNAC
Romate Solera Reserva,
Brandy de Jerez

40 ml

11,-

Calvados Boulard,
Grand Solage

40 ml

20,-

Grappa Alexander
Camus V.S.
Camus V.S.O.P.

40 ml

13,22,27,-

40 ml
40 ml

VERMOUTH
& BITTER
Campari
Aperol
Martini Bianco
Martini Ext. Dry
Martini Rosso

40 ml
40 ml
80 ml
80 ml
80 ml

12,11,11,11,11,-

LIKIERY
& SPECJAŁY

Baileys
Jägermeister
Passoa
Malibu

40 ml
40 ml
40 ml
40 ml

11,15,11,12,-

KOKTAJLE - AUTORSKIE
nowość

Kiki splash

gin, likier brzoskwiniowy, syrop lychee,
sok cytrynowy, woda gazowana

26,-

Pijana lemoniada
piwo, wódka, syrop z marakui i mango,
syrop z trawy cytrynowej, sok z cytryny

24,-

Bubble mango
Lemoniada prosecco
wino musujące w stylu Prosecco,
syrop z marakui, sok z cytryny, owoce

29,-

Pink Flamingo
rum, likier brzoskwiniowy,
syrop z różowego pieprzu
i granatu, sok z cytryny

23,-

gin, wino musujące w stylu Prosecco,
syrop z mango, sok z cytryny

24,-

Leśny Krasnal
Jägermeister, Martini Rosso,
syrop z czarnego bzu, sok z cytryny

25,-

Sen Baristy

nowość

wódka, Malibu, syrop z mango i chili,
podwójne espresso, białko jajka

26,-

SHOTY

KOKTAJLE
BEZALKOHOLOWE

Wściekły pies

Aperol Spritz Soft

wódka, syrop malinowy, Tabasco

syrop o smaku Aperol, pomarańcza

10,-

15,-

Kamikaze 4 shoty

Soft Mojito

wódka, blue curacao, sok z cytryny

Sprite, cukier trzcinowy, mięta, limonka

20,-

15,-

KOKTAJLE - KLASYCZNE
Aperol Spritz
Aperol, wino musujące w stylu Prosecco,
pomarańcza, woda gazowana

25,-

Hugo Spritz
wino musujące w stylu Prosecco,
syrop z czarnego bzu,
sok z cytryny, limonka, mięta

24,-

Margarita
tequila, likier pomarańczowy,
sok z cytryny

26,-

Cosmopolitan
wódka, likier pomarańczowy,
sok z żurawiny, sok z limonki

21,-

Clover Club

nowość

Vanilla Sky

wódka Stoli waniliowa, syrop
korzenny, sok z ananasa i cytryny

23,-

nowość

Pornstar Martini

wódka Stoli waniliowa, puree z
marakuji, sok z cytryny, shot prosecco

27,-

Whisky sour
Jack Daniel’s, Angostura Bitter,
sok z cytryny, cukier, białko jajka

28,-

Tequila sour

nowość

tequila blanco, Angostura Bitter,
sok z cytryny, cukier,
pyłek pszczeli, białko jajka

26,-

Long Island Iced Tea

gin, maliny, sok z cytryny,
syrop malinowy, białko jajka

wódka, gin, rum, tequila,
likier pomarańczowy,
sok z cytryny, Coca-Cola

22,-

28,-

Negroni

Mojito

gin, Campari, Martini Rosso

rum, mięta, limonka, cukier
trzcinowy, woda gazowana

25,-

Sex on the beach
wódka, liker brzoskwiniowy,
sok pomarańczowy, sok żurawinowy

21,-

22,-

Tequila Sunrise
tequila, sok pomarańczowy,
grenadyna

23,-

