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Jack Daniel’s

Stopień wysmażenia / How it’s done 

BlUe stek jest tylko delikatnie 
obsmażony i przyrumieniony 
z każdej strony, mięso
w środku jest ciepłe,
ale miękkie, a po naciśnięciu 
– mocno krwiste 
/ steak is only slightly fried 
and browned from each 
side, meat inside is warm, 
soft and very rare when 
pressed

rArE

stek słabo wysmażony, 
dobrze przyrumieniony 
z zewnątrz, wewnątrz mocno 
czerwony, mięso gorące, 
krwiste, a po naciśnięciu 
– stawia lekki opór 
/ steak is fried for a short 
moment, well browned from 
the outside, strongly red 
and hot inside, rare and more 
rigid when pressed

mEdIuM 

wElL

stek dobrze wysmażony,
brunatny wewnątrz, mięso 
jędrne i elastyczne, ale dość 
twarde 
/ brownish inside with 
a hint of pink, meat tender 
and flexible when pressed 
but relatively rigid

mEdIuM stek średnio wysmażony, 
lekko różowy wewnątrz, 
mięso soczyste ale nie krwiste 
/ steak is slightly pink inside, 
meat is juicy but not rare stek dobrze wysmażony, 

brunatny lub szarawy 
w środku, miejscami może 
być delikatnie przypalony, 
bez śladu osocza 
/ brownish or grey inside, 
delicately burnt in some 
areas, with no signs 
of blood

wElL

dOnE

Gentleman Jack 40 ml 
            30 PLN

Jack Daniel’s + cola
            25 PLN

Ceny zawierają VAT / All prices include VAT

RiB-EyE
To plaster mięsa 
z przedniej części 
grzbietu. Wykrojo-

ny z antrykotu, w środ-
ku ma otoczone tłuszczem 

włókno mięśniowe, które przypomina oko 
– stąd nazwa. Mięso marmurkowate, 
po przygotowaniu – delikatne, soczyste, 
pełne smaku i aromatu. Ribeye doskonale 
nadają się do krótkiego smażenia.

/ Is a cut from the front part of the cow’s 
back – the entrecôte – with a muscle fibre 
in the middle, surrounded by fat resembling 
an eye, hence the name. Meat with 

marble pattern, after preparation – 
delicate, juicy, full of flavour and 

aroma. Ribeye is perfect for 
serving as blue or rare.

T-bOnE

Polędwica to najszlachet-
niejsza i najdelikatniejsza 

część wołowiny – długi i wąski 
mięsień wzdłuż grzbietu. Mięso pochodzi od polskich 
krów bądź krów rasy Czarny Angus, hodowanych 
w Argentynie. Idealnie nadaje się na steki 
o dowolnym stopniu wysmażenia.

/ It’s the tenderest cut of beef – this long muscle 
runs along the back of the cow. Our meat comes 
from Polish cows as well as Argentinian Black 
Angus. Perfect for steaks in all stages 
of preparation.

sTrIpLoIn

To aromatyczny, 
soczysty i delikatny 
kawałek z tylnej 

części grzbietu.

/ Is a juicy and tender cut from the short 
loin in the back. It is premium Black Angus 
from Argentina. 

Nasze mięso to Czarny Angus z Argentyny.

189 PLN

239 PLN

Steki / Steaks
T-bone / Czarny Angus, USA 
T-bone / Black Angus, USA 

Rib-eye / Czarny Angus, USA 
Rib-eye / Black Angus, USA

Polędwica wołowa / Czarny Angus, Brazylia
Beef tenderloin / Black Angus, Brasil

Striploin / Czarny Angus, Argentyna 
Striploin / Black Angus, Argentina

             

Ziemniaki / Potatoes
Frytki / French fries

Frytki z batatów / Sweet potato fries

Młode ziemniaki confit, oliwa, tymianek 
/ New potatoes confit, olive oil, thyme

Pieczony ziemniak, sól Maldon, masło
z palonym porem
/ Roasted potato, Maldon salt, burnt leek butter

Warzywa / Vegetables
Warzywa korzenne z pieca  
/ Roasted root vegetables

Warzywa pieczone na grillu  
/ Grilled vegetables

Liście sałat z vinaigrette   
/ Lettuce leaves with vinaigrette

Kolba kukurydzy, cynamon, kardamon 
/ Corn on the cob, cinnamon, cardamom

Sosy / Sauces
Rozmaryn, czerwone wino, zielony pieprz 
/ Rosemary, red wine, green pepper

Madera, kurki, tymianek  
/ Madera, chanterelles, thyme

Bearneński / Béarnaise

119 PLN

99 PLN

300 g

500 g

220 g

250 g

Składa się z polędwicy 
i rostbefu przedzielonych 

fragmentem kości kręgosłupa, 
która nadaje mięsu niepowtarzalnego smaku. Jest 
sezonowany. Nasze mięso pochodzi od słynnych 
amerykańskich krów rasy Czarny Angus. 

/ Consists of tenderloin and roastbeef divided by 
a bone that gives the meat its unique flavor. Our 
meat comes from the famous American Black 
Angus and is specially aged. 

W cenie każdego steka: 1 dodatek ziemniaczany, 1 dodatek warzywny i 1 sos. 
Każdy kolejny dodatek – 12 PLN. / Price of each steak includes: 1 potato 
and 1 vegetable side, 1 sauce. Each additional side - 12 PLN.


