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PRZYSTAWKI
CZIPSY Z LAWASZU 8

prażony lawasz na oliwie, podawane z sosem adżiga

MAŁY BRTUĆ WEGE 8
ser kaukaski, świeże warzywa, zioła, podajemy w lawaszu

MAŁY BRTUĆ 8
esencja ormiańskiej przystawki, adżiga, cebula, zioła,  
grillowane  mięso, podawane w lawaszu

MARYNOWANA OKRA 10
okrę jadali starożytni ormianie, zaraz po tym jak wynaleźli wódkę

KISZONY ARBUZ 12
armeński arbuz, kiszony w całości, podawany w plastrach

ZIMNA PŁYTA 14

różne różności, zależy od humoru szefa kuchni, zawsze smaczne

HAC U PANIR 14

Wasz ulubiony ser kaukaski, masło ziołowe własnej roboty, 
podajemy z pieczywem

ZUPY
ZUPA DNIA 9
pokochasz nasze zupy, w dużej misce, gorące i gęste 

CHARCZO 11
gęsta zupa gulaszowa z mięsem, ryżem i orzechami oraz 
lawaszem

DANIA MIĘSNE
ORYGINALNA SZOARMA 16
grillowany kurczak w sosie jogurtowym z ziołami  i olejem 
sezamowym, w wersji na ostro z papryką jalapeno

ODŻACHURI 16
grillowany karczek z ziemniakami, cukinia, podane w gorącym 
bulionie z dodatkiem ziół, cebuli i pomidorów

KHOROVAC Z SOSEM CHRZANOWYM 18

grillowany karczek, domowy sos jogurtowo chrzanowy, warzywa, 
zawinięte w lawaszu, podajemy z sałatką

BRTUĆ Z WOŁOWINĄ 19

najwyższej klasy świeżo mielona wołowina z mozarellą, 
podajemy z sałatką z kuskusu i adżigą

BRTUĆ WOŁOWINOWY Z GRUSZKĄ 20
świeżo mielona wołowina z mozzarellą, sałatką, karmelizowanymi 
gruszkami, podajemy z adżigą i kuskusem

BRTUĆ WOŁOWINOWY Z SUSZONĄ ŚLIWKĄ 20

świeżo mielona wołowina z mozzarellą, sałatką, suszonymi 
śliwkami, podajemy w lawaszu z adżigą i kuskusem

LULA KEBAB 20
prawdziwy kebab ze świeżej wołowiny, lawasz, sos, sałatka

BRTUĆ BAKŁAŻANOWY 21
świeżo mielona wołowina z grillowanym bakłażanem, lawaszem, 
adżigą i sałatką 

CHINKALI 21
wasze ulubione sakiewki z mięsem wołowym i przepysznym 
bulionem, tylko u nas z ziołami i śmietaną 

SZOARMA GUACAMOLE 22

grillowany kurczak, kapusta, ogórki konserwowe, robione na 
miejscu guacamole z czosnkiem, podajemy w lawaszu

KAVURMA TZATZIKI 25

smażona na maśle klarowanym wołowina, podawana w lawaszu, 
z ogórkiem, kapustą i domowym sosem jogurtowym tzatziki

DOLMA 25
tradycyjne ormiańskie gołąbki z cielęciny z ryżem, zawijane w 
marynowane liście z winogron. Podajemy z dodatkiem pieczywa 
oraz sosu czosnkowego z miętą

UCZTA ORMIAŃSKA 49
tradycyjny ormiański szaszłyk z sosami, sałatką i lawaszem, 
idealne dla dwóch osób 

WEGETARIAŃSKIE
HUMMUS 8
klasyczny ormiański hummus podawany z pieczywem 

PASTA ŚRÓDZIEMNOMORSKA 12
pasta z zielonych oliwek, bazylii, suszonych pomidorów, oliwy z 
pierwszego tłoczenia, orzechów, podajemy z grillowanym 
pieczywem

BABA GANOUSH 14

specjalność kuchni bliskowschodniej, pasta z bakłażanów 
z tahini, podajemy z pieczywem i czipsami z lawasza

SABICH 15
specjalność kuchni izraelskiej, bułka wieloziarnista z hummusem, 
jajkiem, bakłażanem, sałatką i cebulą

SAŁATKA Z SEREM KAUKASKIM 15
sałatka z domowym pesto, sezamem i serem kaukaskim  

BRTUĆ WEGAŃSKI 16

bakłażan, oliwki, grillowana cukinia, hummus, adżiga, podajemy 
w lawaszu

BRTUĆ WEGETARIAŃSKI 18
ser kaukaski, bakłażan, oliwki, grillowana cukinia, podawana z 
lawaszem i robionym na miejscu sosem tzatziki

VEGE SOUVLAKI 24

talarki z ziemniaków, ser halloumi, pomidory, oliwki, hummus, 
podajemy z lawaszem

HALLOUMI Z FIGĄ 24

grillowany ser halloumi, cukinia, sałatka, domowy mus z figi, 
podawane w lawaszu 

HERBATY
KLASYCZNY CAYKUR 6
drobno zmielony caykur, najwyższej jakości czarna herbata

INDYJSKA Z MLEKIEM 8
czarna herbata, cynamon, anyż, imbir, pieprz, korzenie cykorii, 
kardamon, spienione mleko

ROOIBOS ZANZIBAR 8
zielony rooibos, plasterki cytryny,  cynamon, biały pieprz, kwiat 
róży i kaktusa

CZARNE LICZI 16
chińska czarna herbata o słodkawym smaku owoców lichee, 
podawana w czajniku

ZIELONY KAKTUS 16
herbata zielona, trawa cytrynowa, kwiaty pomarańczy, aromat 
opuncji, podawana w czajniku

ZIELONA Z GRANATEM  18
herbata zielona, kawałki granatu, trawa cytrynowa, kwiatki 
granatu, podawana w czajniku

CYNAMONOWO-POMARAŃCZOWA 18
czarna herbata o pomarańczowym smaku z dodatkiem 
cynamonu, goździków i pikantnego kardamonu, podawana w 
czajniku

ROOIBOS MIGDAŁY/DAKTYLE/FIGI 18
herbata miodokrzewu, migdały, daktyle, figi, orzechy, podawana 
w czajniku

ZIELONA KARDAMONOW0-BAMBUSOWA 20
orzeźwiająca, słodka herbata zielona, aromat mango i 
kardamonu, podawana w czajniku

OOLONG MORELOWY 24
herbata oolong, morele, nuty słodko-kwaśnych owoców, 
podawana w czajniku

nie stosujemy konserwantów ani mrożonek, wszystkie dania 
są przygotowywane na miejscu, bez użycia półproduktów, 
nasze pieczywa są świeżo wypiekane według tradycyjnych 

przepisów

KAWY
ESPRESSO 5
AMERICANO 6

FLAT WHITE 8
KAWA KARDAMONOWA 9

KAWA WANILIOWA 9
KAWA CYNAMONOWA 9

KAWA KARMELOWO-ROZMARYNOWA 9

KAWA MIODOWA 9

KAWY PO ORMIAŃSKU

KAWA KLASYCZNA W TYGIELKU 7
KAWA Z CHILLI 7

KAWA Z KARDAMONEM 7
KAWA Z CYNAMONEM 7

KAWA Z ANYŻEM 7

Smakowała Ci nasza kawa?  Zabierz ją ze sobą do 
domu. Palimy ją w naszej palarni w Gliwicach. 

Opakowanie 0.5 kg już od 29 zł, kilogramowe już od 
59 zł. Sprzedajemy zarówno w wersji mielonej, jak i w 

ziarnach.

Może coś mocniejszego? Po drugiej stronie 
znajdziesz nasze autorskie napoje i ormiańskie 

alkohole. Zapytaj także o menu alkoholi. Mamy na 
barze ponad 250 rodzajów.

MASALA CHAI
MASALA CHAI - KURKUMA 12
herbata na mleku z nutką kakaową oraz kurkumą, imbir, koper 
włoski, kawałki wanili

MASALA CHAI - ORZECHOWE 12
czarna herbata na mleku z pokruszonymi orzechami laskowymi

MASALA CHAI - FIGOWE 12
herbata na mleku z figą, imbirem, skórką pomarańczy, różowym 
piperzem

MASALA CHAI - MIODOWO-CYNAMONOWE 12

herbata na mleku z kawałkami miodu, cynamonu, kwiatami 
słonecznika oraz ostu

MENU
OOLONG MLECZNY 24
słodka herbata oolong o smaku mlecznym, podawana w czajniku

BIAŁA SOCZYSTE WINOGRONA 25
biała herbata, ananas, jaśmin, rodzynki, winogronowo-
ananasowy posmak, podawana w czajniku

BIAŁA IMBIROWO-CYTRYNOWA 25
biała herbata, imbir, trawa cytrynowa, kwiat pomarańczy, 
pikantna herbata zielona, podawana w czajniku

HERBATA ROZWIJAJĄCA SIĘ 28
po zaparzeniu herbata rozwija się ukazując kwiat, podawana w 
czajniku

MATCHA 24
zielona herbata organiczna Matcha, pochodząca z ekologicznych 
upraw, wspaniały zamiennik codziennej kawy, podajemy w 
filiżance

DODATKI DO HERBATY:
MIÓD EKOLOGICZNY 4

MURABA Z MALIN 5

MURABA Z BIAŁYCH CZEREŚNI 6

MURABA Z FIGI 6

MURABA Z ORZECHA WŁOSKIEGO 7

LUNCH MENU  
od poniedziałku do piątku 

13:00 - 17:00 
zupa + drugie danie 19 zł
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SOFTY
WODA 4

gazowana lub niegazowana

PEPSI, MIRINDA, 7UP, SCHWEPPES 5

szklanka 300 ml, podawane z lodem lub bez

SOKI NATURALNE 5

do wyboru: pomarańcza, grejpfrut, jabłko, czarna porzeczka

KOMPOT DOMOWY 6

gotowany według tajemnej receptury szefowej kuchni

KOMPOT ORMIAŃSKI Z GRANATU 7

sprowadzany z Armenii z pestkami granatu

KOMPOT ORMIAŃSKI Z ROKITNIKA 7

sprowadzany z Armenii z pestkami rokitnika

SOKI NATURALNE Z ARMENII 8

do wyboru: morela, granat, dereń, szklanka 200 ml

LEMONIADY Z ARMENII (500 ml) 8

do wyboru: winogron, gruszka, cytryna, estragon, śmietanka

RED BULL 10

puszka 250 ml, doda Ci skrzydeł

WODA BORJOMI Z GRUZJI 15

gruzińska wysoko zmineralizowana woda, butelka 500 ml 

HANDMADE
LEMONIADA MANGO 11

LEMONIADA MARAKUJA 11

LEMONIADA ARBUZOWA 12

LEMONIADA MORELOWA 12

LEMONIADA GRANAT 12

LEMONIADA KARDAMONOWA 12

LEMONIADA JAŚMINOWA 12

LEMONIADA LAWENDOWA 12

WYCISKANY SOK Z POMARAŃCZY (300 ml) 13

WYCISKANY SOK Z GREJPFRUTA (300 ml) 13

SHAKE
MLEKO MIGDAŁOWE/BANAN/KARDAMON 15
MALINA/HIBISKUS/PIEPRZ SYCZUAŃSKI 15

LEMONIADY NA BAZIE YERBY
MATENADA GRUSZKA 11

MATENADA JABŁKO 11

MATENADA GRANAT 12

MATENADA TRAWA CYTRYNOWA 12

MATENADA KOKOS 12

WINA DOMOWE
WINO BIAŁE 7/45
wino białe, półwytrawne z nutą białych polnych kwiatów, 
owocowy smak świeżości, litrowa karafka

WINO CZERWONE 7/45
wino czerwone, wytrawne, zawierające intensywny aromat jeżyn, 
morwy oraz nuty pieprzu, litrowa karafka

WINA ORMIAŃSKIE
KLASYCZNE ARENI 9/49
wino czerwone, wytrawne, aromat zdominowany przez czerwone 
owoce, idealne do mięsnych zakąsek i serów

RKACITELI 8/45
wino białe, półwytrawne, zawiera nuty tropikalnych cytrusów

ARENI PÓŁSŁODKIE 9/49
wino czerwone, półsłodkie, smak jest nasycony, pełny z 
odcieniami przypraw

SAPERAVI WYTRAWNE 9/49
wino czerwone, wytrawne, nasycone przyjemną cierpkością

POMEGRANATE SEMI DRY 12/69

wino czerwone, półwytrawne, o zbalansowanym smaku granatu 

ARENI PÓŁWYTRAWNE 49
wino czerwone półwytrawne, z nutą dojrzałej śliwy i jeżyn

MUSCAT 59
wino białe, wytrawne, orzeźwiające z gatunku winogron Muscat

ROSE 49
wino różowe, wytrawne, z nutą świeżej róży, truskawek, jeżyn i 
wiśni

SAPERAVI PÓŁSŁODKIE 49
wino czerwone, półsłodkie, zawiera wyraźną paletę owocowych 
smaków, komponuje się z mięsnymi potrawami i serami

POMEGRANATE SEMI SWEET 59
wino czerwone półsłodkie, o owocowym, ostrym, słodkawym 
smaku z wyraźnym orzechowym posmakiemBLACKBERRY 59
jeżynowe wino, półsłodkie z aromatem ormiańskiej jeżyny

CHERRY 59
wino wiśniowe, półsłodkie o ostro-słodkim smaku z lekką 
cierpkością wiśni

PLUM 59
wino śliwkowe, półsłodkie z wyczuwalną cierpkością nasion 
śliwki, idealne do kwaśnych deserów

STRAWBERRY 59
wino truskawkowe, półsłodkie lekki posmak ormiańskiej 
truskawki, komponuje się z ostrymi potrawami i serami

QUINCE 59
wino pigwowe z owocowym posmakiem, półsłodkie, idealne do 
białego mięsa

DOGWOOD 59
wino dereniowe, półsłodkie o mocnym owocowym smaku 

RASPBERRY 59
wino malinowe, półsłodkie, komponuje się z serami i ostrymi 
potrawami

NOYAN TAPAN 79
wino białe, wytrawne, przygotowane z gatunków winogron 
Kangun i Rkaciteli, wino klasy premium, butelka lakowana 
woskiem

HONEY 89
wino półsłodkie z czystego miodu pochodzącego z 
ekologicznych pasiek regionu Armavir, wino klasy premium

WINA GRUZIŃSKIE
TELAVURI WHITE DRY WINE 49
wino białe, wytrawne o słomkowym kolorze, doskonale pasujące 
do potraw mięsnych i warzywnych sałatek 

TELAVURI WHITE MEDIUM DRY 49
wino białe, półsłodkie idealnie pasuje do potraw warzywnych i 
sałatek, jak również do ciast i deserów 

TELAVURI RED DRY WINE 49
wino czerwone, wytrawne idealnie nadaje się do wszystkich 
rodzajów grillowanego mięsa 

TELAVURI RED MEDIUM DRY 49
wino czerwone, półwytrawne doskonale sprawdzi się z mocno 
przyprawionymi mięsnymi daniami

KAKHETI 49
wino białe, wytrawne z aromatem białych polnych kwiatów, smak 
zbalansowany z owocową świeżością

MARANI SAPERAVI 59
wino czerwone, wytrawne z mocno pikantnym bogatym 
aromatem owocowym

TSINANDALI 59
wino białe, wytrawne w bukiecie wyróżniają się nuty kwiatów, 
owoców tropikalnych i wanilii

GEMIERI 59
wino białe, wytrawne, z aromatem jeżyny, wiśni, żurawiny, lekko 
ziołowe

MUKUZANI 59
wino czerwone, wytrawne, nuty czekoladowe i tytoniowe łączą 
się z aromatem czarnego pieprzu i wanilii

QVERI SAPERAVI 59
wino czerwone, wytrawne z aromatem aronii, jałowca, liścia 
laurowego, pieprzu i gorzkiej czekolady

BRANDY ORMIAŃSKIE
TIGRANAKERT 3 8/70

3-letnie klasyczne ormiańskie brandy

TIGRANAKERT 5 10/80
5-letnie klasyczne ormiańskie brandy

ARAME 5 11
mocny dębowy aromat, kwiatowe nuty i elegancki bukiet

ARMINA 5 11

5-letnie brandy, wyczuwalne suszone morele, orzechy i wanilia

ARARAT 3 12
tradycyjne ormiańskie brandy z kwiatowo-owocowym aromatem 
dębu ARARAT 5 14
tradycyjne ormiańskie brandy z aromatem świeżego drewna 
przechodzącym w woń wanilii i cynamonu

GOLDEN 5 15
wyjatkowe brandy zawierające płatki naturalnego złota

GYUMRI  7 17

brandy z  nutami orzechowymi, leżakowane w regionie Gyumri

ANAHIT 10 18
starożytna ormiańska bogini brandy, dojrzewała 10 lat 

WÓDKI ORMIAŃSKIE
GOLDEN KARDINAL 10/99

wódka klasy premium z płatkami złota

BLACK KARDINAL 10/99

wódka ziołowa przygotowana na bazie średniowiecznej 
receptury

MORWA 10/99

pędzona z owoców białej jagody morwy, 50%

DEREŃ 10/99
pędzona z ekologicznego armeńskiego derenia, 50%

MORELA 10/99

pędzona z moreli z regionu Ararat, 50%

GRANAT 10/99

pędzona z owoców granatu z regionu Megri, 50%

JABŁKO 10/99
pędzona z ekologicznych jabłek, 50%

WINOGRONO 10/99

armeńska wersja czaczy, pędzona z białych winogron, 50%

PIWA ORMIAŃSKIE
BEZALKOHOLOWE 12
piwo o delikatnie goryczkowym aromacie, idealny izotonik na 
upalne dni 

KLASYCZNY LAGER 12
piwo dolnej fermentacji, delikatnie brzeczkowe, dedykowane do 
dań z wieprzowiny

ORYGINALNY LAGER 12
bardzo lekki, orzeźwiający, najlepiej komponuje się z daniami z 
drobiu 

PSZENICZNE 12
piwo o aromacie goździków, wysokonasycone, najlepsze do 
przystawek i lekkich dań

CIEMNE 12
piwo o delikatnie palonym, karmelowym aromacie, sprawdzi się 
w połączeniu z wołowiną i deserami

GORYCZKOWY LAGER 12
piwo charakterem zbliżone do IPY, z mocnym, chmielowym 
aromatem, poleca się na długie wieczory ze znajomymi

PIWA LANE
PILSNER URQUELL (0,5) 10
KOZEL CZERNY (0,5) 8
KOZEL LEZAK (0,5) 8
KSIĄŻĘCE ZŁOTE PSZENICZNE (0,5) 9

PIWA BUTELKOWE
LECH FREE 8
GROLSCH 9
KSIĄŻĘCE CZERWONY LAGER 9
KSIĄŻĘCE PORTER 9
KSIĄŻĘCE IPA 9

ALKOHOLE/SOFTY
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DRINKI KLASYCZNE
DAIQUIRI 12,00
prosty i orzeźwiający drink z rumem i sokiem z limonki, narodowy 
koktajl Kuby

WHISKY SOUR 12,00
drink otwierający podium najlepiej sprzedających się drinków 
2018 roku, składa się z whisky, syropu z cytryny oraz syropu 
cukrowego

GIN FIZZ 12,00
gin fizz ma swoje korzenie w Nowym Orleanie, a jego historia 
sięga aż 1888 roku, drink na bazie ginu o cytrynowym smaku

APEROL SPRITZ 15,00
orzeźwiający włoski drink, który powstał w Wenecji w latach 50, 
bazujący na prosecco i aperolu

CAIPIRINHIA 16,00
słodko-kwaśny drink dla wielbicieli orzeźwiających nut

SEX ON THE BEACH 16,00
koktajl alkoholowy przygotowywany z wódki, sznapsu 
brzoskwiniowego oraz soku pomarańczowego i żurawinowego

MARGARITA 15,00
popularny drink na bazie tequili, podawany w 
charakterystycznych kieliszkach rozszerzających się ku górze

CUBA LIBRE 14,00
koktajl z rumem, colą i limonką, powstały w Hawanie na 
początku XX wieku

SCREAMING ORGASM 16,00
koktajl śmietanowo-kawowy na bazie wódki, irish cream oraz 
likieru kawowego

COSMOPOLITAN 15,00
drink znany każdemu miłośnikowi „Seksu w wielkim mieście”, 
który zawiera w sobie wódkę, likier triple sec, sok żurawinowy 
oraz cytrynowy

CALIFORNICATION 25,00
kalifornijska wersja popularnego Long Island Iced Tea, 
mieszanka wódki, rumu, tequili, likieru pomarańczowego i ginu

HUGO 16,00
popularny aperitiv na bazie prosecco o smaku kwiatów czarnego 
bzu z włoskiej prowincji Trydent

NEGRONI 15,00
włoski drink o charakterystycznym gorzkawym, ziołowym smaku z 
dodatkiem soczystej pomarańczy, powstał we Florencji

BLACK RUSSIAN 11,00
połączenie wódki i likieru Kahlua, drink stworzony na cześć 
ambasadora Stanów Zjednoczonych w Luksemburgu

PINA COLADA 18,00
popularny koktajl łączący w sobie smaki kokosa i ananasa, rodem 
z Portoryko

OLD FASHIONED 12,00
wytrawne old fashioned zawiera w sobie whisky i kostkę cukru 
nasączoną angosturą, serwowany już na początku XIX wieku 

DRY MARTINI 14,00
słynny koktajl z ginem i wytrawnym wermutem, podawany z 
oliwkami, niezwykle popularny w latach 30

CAMPARI SPRITZ 15,00
starsza siostra Aperol Spritza, niezwykłe połączenie goryczy 
Schweppsa i włoskigo bittera, nie tylko na lato

Drinki autorskie wykuwały się w 
trudach, przez dekady picia i 

trzeźwienia, trzeźwienia i picia.

BRANDY
PLISKA 5 8,00
brandy pochodząca z Bułgarii, leżakująca 5 lat w debowych 
beczkach, vol. 36%

PLISKA COFFEE 8,00
połączenie bułgarskiej brandy z  esencjonalnym aromatem 
czarnej kawy, vol. 32%

PLISKA HONEY 8,00
bułgarska brandy z dodatkiem miodu, vol. 32%

PLISKA XO 14,00
bułgarska brandy, pochodząca z regionu Great Preslav, 
kompozycja destylatów winnych min. 10-letnich, vol. 40%

AREOS 5 12,00
grecka brandy wyprodukowana z destylatu z winogron, vol. 38%

METAXA 5 12,00
5-letnia grecka brandy o ciemno miodowym kolorze oraz 
łagodnym, owocowym i lekko dębowym smaku, vol. 38% 
, vol. 38%METAXA 7 14,00
7-letnia grecka brandy, wzbogacana ekstraktem z ziół, m.in. 
anyżem i destylatem z płatków róż, vol. 40%

HENNESY VS 22,00
francuska brandy klasy premium wzbogacona nutami 
kwiatowymi, korzennymi przyprawami, wanilią i dębiną, vol. 40% 
, vol. 38%

DRINKI AUTORSKIE
ORANGE BOURBON 15,00
Jack Daniels Fire, prosecco, contreau, sok z rokitnika

FIGA Z KARDAMONEM 12,00
Żołądkowa Gorzka Figa, sok z cytryny, kardamon

LEMON CARDINAL 10,00
wódka ziołowa Black Cardinal, pepsi, sok z cytryny

OLD ARMENIAN 11,00
brandy, angostura, simply syrup, sok z cytryny

ARMENIAN SUMMER 14,00
różowy gin, syrop grejpfrutowy, sok z cytryny, owoce

RED ARMENIAN 14,00
wódka z granatu, passoa, sok z granatu

YERBA MARTINI 12,00
martini bianco, yerba, limonka, mięta

OSTRA WIŚNIA 12,00
wódka, wiśniówka, czekolada, chilli

SWEET GENTLEMAN 12,00
brandy miodowe, sok z cytryny, goździki

TEQUILLA
EL JIMADOR 11,00
tequila stworzona z niebieskiej agawy, z aromatem cytrusów i 
cynamonu, vol. 38%

EL JIMADOR RESP 12,00
tequila o bursztynowej barwie, o smaku wanilii, palonego 
drewna, owoców i prażonych orzechów, vol. 38%

OLMECA BLANCO 14,00
tequila produkowana z błękitnej agawy, charakteryzuje się 
aromatem świeżych ziół oraz zielonego pieprzu, vol. 38%

OLMECA GOLD 14,00
tequila produkowana z błękitnej agawy z delikatną nutą 
cytrusów, w smaku słodka z nutą miodu, vol. 38%

DON JULIO BLANCO 20,00
tequila wyprodukowana z agawy Blue Weber, z akcentami agawy 
i cytrusów, vol. 38%

DON JULIO RESP 19,00
tequila wyprodukowana z wyselekcjonowanych owoców agawy 
Blue Weber, leżakująca w dębowych beczkach, vol. 40%

GIN
LUBUSKI GIN 8,00
polski gin destylowany ze spirytusu zbożowego, z udziałem 
owoców jałowca i mieszanką ziół, vol. 37,5%

GORDONS 10,00
londyński gin, o aromacie jałowca, lukrecji, suszonej skórki 
owoców cytrusowych, a także kolendry i kminku, vol. 37,5%

GORDONS PINK 10,00
londyński gin, o smaku malin i truskawek, z nutą czerwonej 
porzeczki, vol. 37,5%

BEFEATER 10,00
londyński gin, o wyraźnym smaku jałowca, skórki cytrusowej, 
pomarańczy i arcydzięgla, vol. 40%

BEFEATER PINK 10,00
gin, z nutą truskawki, jałowca i owoców cytrusowych, vol. 40%

BOMBAY 18,00
gin składający się z jagód jałowca, nasion kolendry, lukrecji, 
migdałów, pieprzu i kory cynamonowej, vol. 40%

TANQUERAY NO. TEN 19,00
gin wyprodukowany ze świeżych owoców pomarańczy, limonki i 
grejpfruta, vol. 47,3%

MONKEY 47 19,00
niemiecki gin z jałowca, kolendry, pędów świerku, lawendy i 
rumianku, vol. 47%

RUM 40ml

CAPTAIN MORGAN GOLD 9,00
brytyjski rum z dojrzałym aromatem wanilii, vol. 35%

CAPTAIN MORGAN DARK 9,00
blendowany rum w stylu angielskim o smaku karmelu, czekolady,  
melasy i przypraw, vol. 35%

HAVANA (3) 10,00
kubański rum z łagodnym aromatem przypominającym wanilię i 
wiśnię z lekką nutą kakao, vol. 40%

HAVANA (7) 15,00
7-letni kubański rum o smaku toffi, owoców, liści bananowych, 
guavy i cygar, vol. 40%

SAILOR JERRY 15,00
karaibski rum z intensywnym aromatem wanilii, toffi z subtelnymi 
nutami cynamonu, vol. 40%

KRAKEN 15,00
amerykański rum o bogatym smaku wanilii, karmelu, goździków i 
espresso, vol. 40%

BACARDI (8) 18,00
8-letni rum pochodzący z Wysp Bahama, z aromatem tropikalnych 
owoców i ich słodyczą, vol. 40%

DICTADOR 12 19,00
karaibski rum o smaku miodu, wanilii i palonej kawy, vol. 40%

HERRADURA ANEJO 24,00
meksykański rum wyprodukowany z agawy błękitnej Weber Blue, z 
akcentem akcenty dębiny, owoców i gorzkiej czekolady, vol. 40%

 DICTADOR 20 25,00
20-letni kolumbijski rum o smaku karmelu, wanilii, kakao i 
przypalonego miodu, vol. 40%

ZACAPA 23 28,00

rum produkowany w Gwatemalii  o smaku suszonych owoców, 
wanilii, gałki muszkatołowej z pikantnością przypraw, vol. 40%

„W moim domu nie ma problemu 
z alkoholem, albowiem piję na 

mieście” Marcin Świetlicki

http://m.in


facebook.com/ormianska

ormianska.pl

APERITIF
BECHEROVKA 7,00
czeski likier ziołowy, mieszanka 32 ziół i przypraw, vol. 38%

JAGERMEISTER 8,00
niemiecki likier ziołowo-korzenny o słodko-gorzkim smaku, 
zawierający 56 odmian ziół, korzeni i owoców, vol. 35%

SAMBUCA 9,00
włoski likier ziołowy, zawierający olejki eteryczne otrzymane przez 
destylację parą wodną nasion anyżu, vol. 38%

OUZO 9,00
grecka wódka o anyżowym smaku, vol. 37,5 %

MARTINI BIANCO 10,00
włoski wermut o delikatnym ziołowym smaku, vol. 14,4%

MARTINI EXTRA DRY 10,00
włoski wermut o delikatnym smaku malin i cytryn, vol. 18%

MARTINI ROSATO 10,00
włoski wermut o delikatnym smaku granatu, malin, cytryny i 
cynamonu, vol. 14,4%

MARTINI ROSSO 12,00
włoski wermut o delikatnym ziołowym smaku z dodatkiem 
karmelu, vol. 14,4%

MARTINI FIERO 12,00
włoski wermut z ekstraktem z czerwonej pomarańczy, vol. 14,9%

APEROL 10,00
włoski likier o delikatnym smaku owoców gorzkich pomarańczy, 
rabarbaru, lukrecji i najlepszej jakości ziół oraz anyżu, vol. 11%

LILLET BLANC 12,00
francuski likier z nutą pomarańczy, miodu, żywicy sosnowej i 
egzotycznych owoców, vol. 17%

LILLET ROSE 12,00
francuski likier z nutą pomarańczy i grejpfruta, vol. 17%

CINZANO ROSSO 14,00
włoski wermut z owoców winogron dojrzewających u podnóży 
Alp, niezwykle aromatyczną kompozycją ziół, vol. 14,4%

GANCIA PROSSECO (200 ML) 12,00
słomkowa barwa, ze złotymi refleksami, cytrusowy aromat oraz 
letnie słońce zaklęte w subtelnych bąbelkach, vol. 11,5%

PROSSECO (BUTELKA) 59,00

WHISKEY /  WHISKY 40ml

JAMESON 10,00
irlandzka whiskey, z delikatną nutą karmelowej słodyczy, 
palonego drewna oraz sherry, vol. 40% 

JAMESON IPA 12,00
pierwszy mariaż whiskey Jamesona i piwa, vol. 40%

TULLAMORE DEW 11,00
irlandzka whiskey, korzenne, cytrynowe i słodowe nuty, 
dopełnione aromatem węgla drzewnego, vol. 40%

TULLAMORE DEW CYDR 14,00
irlandzka whiskey, z wyraźnymi nutami zielonych jabłek, vol. 40%

ROE & CO 19,00
irlandzka whiskey, z nutami dojrzałych owoców, wanilii i 
cynamonu, vol. 45 %

BALLANTINES 8,00
szkocka whiskey, z nutami czekolady, owocowym aromatem i 
szczyptą przypraw, vol. 40%  
vol. 40%BALLANTINES 12 12,00
12-letnia szkocka whiskey, z wyczuwalną nutą owoców i 
przypraw, vol. 45 %

BALLANTINES 17 19,00
17-letnia szkocka whiskey, z wyczuwalną nutą pomarańczy z 
odrobiną wanilii, vol. 40%

CHIVAS REGAL 12 15,00
12-letnia szkocka whisky, o smaku jabłek z miodem, wanilią i 
orzechami, vol. 40 %

CHIVAS REGAL XV 22,00
15-letnia szkocka whisky, o smaku wanilii, karmelu i łagodnym 
owocowym aromatem, vol. 40%

CHIVAS REGAL 18 25,00
szkocka whisky, o smaku słodkich, dojrzałych gruszek, wanilii, 
karmelu, cynamonu i migdałów, vol. 40%

GRANTS TRIPLE WOOD 14,00
szkocka whisky, z nutą wanilii i pikanterii, vol. 40%

GRANTS CHERRY CASC 19,00
szkocka whisky o smaku białej czekolady, pomarańczy, toffi  
z nutą pieprzu, vol. 40%

GRANTS RUM CASC 19,00
szkocka whisky, leżakująca w beczkach po rumie, z nutą banana  
i słodkich przypraw, vol. 40%

JOHNNIE WALKER RED RYE 10,00
szkocka whisky, skomponowana z około 35 różnych odmian 
whisky słodowych i ziarna niesłodowego, vol. 40%

JOHNNIE WALKER BLACK 11,00
12-letnia szkocka whisky z nutą kwiatowo-pieprzową, smak 
zawdzięcza dwóm gatunkom: Cardhu oraz Caol Ila, vol. 40% 
dwóm gatunkom: Cardhu oraz Caol Ila. vol. 40%JOHNNIE WALKER DOUBLE BLACK 13,00
szkocka whisky z mocno wyczuwalnym aromatem palonego 
drewna, prażonych migdałów i płatków zbożowych, vol. 40%

AKASHI (JAPOŃSKA) 25,00
japońska whisky premium z aromatem korzennym, dębowym  
i waniliowym, vol. 45%

BOURBON 40ml

JIM BEAM RED STAG 10,00
likier wiśniowy skomponowany na bazie whisky z Kentucky, słodki 
smak ciemnej wiśni z nutą owoców leśnych i wanilii, vol. 40%

JIM BEAM APPLE 10,00
bourbon z likierem jabłkowym, z aromatem karmelu, wanilii i 
silnymi nutami jabłkowymi, vol. 35%

JIM BEAM DEVILS CUT 11,00
whisky destylowana w gorzelni w stanie Kentucky z nutą wanilii, 
karmelu, skórki cytrusowej, kakao i orzechów, vol. 45%

JACK DANIELS 12,00
amerykańska whiskey z Tennessee, o słodkim smaku z 
wyczuwalnymi nutami dymu węgla drzewnego, vol. 40%

JACK DANIELS FIRE 14,00
amerykańska whiskey z Tennessee, połączona z ognistym 
cynamonowym likierem, vol. 35%

GENTELMAN JACK 19,00
amerykańska whiskey destylowana w Tennessee o smaku wanilii, 
miodu, jabłek, pieprzu i pomarańczy, vol. 40%

WILD TURKEY 81 13,00
bourbon produkowany w Kentucky o smaku karmelu i słodkiej 
czekolady, vol. 40,5%

WILD TURKEY 101 15,00
bourbon pochodzący z Kentucky o aromacie wanilii, ziół i 
ciemnych owoców, vol. 50,5%

BULLET RYE 14,00
żytnia whisky produkowana w stanie Kentucky o rozgrzewającym 
smaku brzoskwini, wiśni, wanilii i dębu, vol. 45%

BULLET BOURBON 15,00
amerykański bourbon z nutami wanilii, karmelu, marmolady, 
kremu, toffi i tytoniu, vol. 45%

WHISKY SINGLE MALT 40ml

ABERLOUR 16 22,00
16-letnia szkocka whiskey single malt, aromat kwiatowy i sherry z 
nutą migdałów, vol. 40% 

ABERLOUR A’BUNDH 28,00
szkocka whisky single malt o smaku pomarańczy, czereśni, 
suszonych owoców, imbiru i czekolady, vol. 60,7% 

GLENDFIDDICH 12 22,00
12-letnia szkocka whisky o słodkim smaku owoców, korzennych 
przypraw i lekkiej goryczki dębu, vol. 40% 

GLENDFIDDICH 15 26,00
18-letnia szkocka whisky o słodkim smaku suszonych daktyli, 
mango, bananów i cynamonu, vol. 40% 

SINGLETON SPEY CASCADE 20,00
szkocka whisky single malt o aromacie pieczonych owoców, 
marcepanu i szczypty cynamonu, vol. 40% 

SINGLETON SUNRAY 19,00
szkocka whisky single malt o smaku szarlotki, gruszek, cytryny i 
wanilii, vol. 40% 

SINGLETON TAILFIRE 19,00
szkocka whisky single malt o smaku malin, suszonych moreli i 
gruszek,  cynamonu i gałki muszkatołowej, vol. 40% 

SCAPA 25,00
szkocka whisky single malt, o delikatnym smaku jabłka, wanilii, 
miodu i orzechów, vol. 40% 

TALISKER 10 25,00
10-letnia szkocka whisky single malt o smaku słonej bryzy, 
prażonych migdałów, z dębowym posmakiem, vol. 45,8% 

WÓDKI 40ml

NEMIROFF 6,00
tradycyjna ukraińska wódka o posmaku kminku i miodu, vol. 40%

NEMIROFF DELIKAT 7,00
tradycyjna ukraińska wódka uznawana za najdelikatniejszą na 
świecie, powstała z  połączenia pierwszorzędnego spirytusu, 
znakomitej wody artezyjskiej i nuty imbiru, vol. 40%

NEMIROFF WHEAT 8,00
tradycyjna ukraińska wódka, powstała na bazie spirytusu z 
pszenicy i krystalicznie czystej, artezyjskiej wody, vol. 40%

ŻOŁĄDKOWA GORZKA TRADYCYJNA 7,00
wódka z bursztynową barwą, korzennym aromatem i oryginalną 
ziołową nutą, vol. 40%

ŻOŁĄDKOWA GORZKA CZARNA WIŚNIA 7,00
tradycyjna receptura Żołądkowej Gorzkiej wzbogacona 
wyrazistym smakiem owocu czarnej wiśni, vol. 40%

ŻOŁĄDKOWA GORZKA FIGA 9,00
tradycyjna receptura Żołądkowej Gorzkiej wzbogacona 
ekstraktem z owoców figi, vol. 40%

STUMBRAS 7,00
litewska wódka, której podstawę stanowią doborowe zboża i 
krystaliczna woda, vol. 40%

SMIRNOFF BLACK 9,00
wódka Smirnoff Black wytwarzana jest w unikalnym procesie 
czterokrotnej destylacji i jednokrotnej filtracji, vol. 40%

SMIRNOFF ESPRESSO 9,00
wódka smakowa SMIRNOFF Espresso Coffee to połączenie 
wyjątkowo łagodnej wódki z naturalnymi aromatami, które 
nadają charakterystyczny smak kawy, vol. 37,5%

ŻUBRÓWKA CZARNA 9,00
Żubrówka Czarna jako jedyna wódka w Polsce, poddawana jest 
unikalnemu procesowi filtracji węglem drzewnym, vol. 40%

ŻUBRÓWKA BISON GRASS 9,00
Ekstrakt otrzymany z odpowiednio przygotowanej trawy 
zestawionej z najwyższej jakości spirytusem, vol. 40%

BACZEWSKI 9,00
wódka o wyjątkowym smaku i delikatności nadaje tej wódce 
najwyższej jakości spirytus ziemniaczany, vol. 40%

ABSOLUT 8,00
szwedzka wódka, bez dodatku cukru z wyrazistą nutą ziarna i 
suszonych owoców, vol. 40%

ABSOLUT LIME 9,00
szwedzka wódka, bez dodatku cukru z orzeźwiającą nutą limonki 
oraz subtelnie słodkim owocowym aromatem, vol. 40%

ABSOLUT EKSTRAKT 9,00
szwedzka wódka z pikantnym i wyrazistym smakiem zielonego 
kardamonu, vol. 35%

ABSOLUT KURANT 9,00
szwedzka wódka, bez dodatku cukru, łagodna w smaku z 
owocową nutą czarnej porzeczki i delikatnym cierpkim 
akcentem, vol. 40%

ABSOLUT PEARS 9,00
szwedzka wódka o smaku dojrzałych gruszek z owocowym 
aromatem,  vol. 40%

WYBOROWA EXQUISITE 10,00
polska wódka premium, produkowana z żyta – Dańkowskie 
Złote, nadającego orzechowe, słodkie nuty, vol. 40%

CACHACA 12,00
klasyczna brazylijska wódka, produkowana z trzciny cukrowej, 
vol. 40%

ABSINTH 12,00
tradycyjna czeska wódka, produkowana z kwiatów i liści piołunu 
oraz anyżu z dodatkiem kopru włoskiego i innych, vol. 70%Ormianin, przed wypiciem, 

mówi - „anusz”.

Masz pomysł na drinka? 
Zaskocz barmana, będzie 

zachwycony! 
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