
 

PRZEKĄSKI ZIMNE /  SA ŁATY  

 

Tatar  wołowy/ pikle/ dijon/ kurki  (100/30/20g)  - 26,00 zł 
Serwowane z pieczywem i masłem  

Polecamy wódkę „przed”: Chopin Organic 20 ml - 10 zł 

Polecamy wódkę „po”: Belvedere 20 ml - 9 zł 

Polecamy whisky: Auchentoshan 12 yo 20 ml - 14 zł    

 

Tatar ze strusia/ żółtko/ chorizo (80 / 40g) - 31,00 zł  
Serwowany z pieczywem i masłem  

Polecamy wódkę „przed: Dwór Sieraków Superior 20 ml - 5 zł 

Polecamy wódkę „po”: Chopin Młody Ziemniak 2018 20 ml - 10 zł 

Polecamy wino: Quinta Las Cabras Cabernet Sauvignon-Merlot 150 ml - 10 zł 

 

Wybór wędlin „Biebrzańskie Smaki” (450 / 120g) – 40,00 zł 

Schab, szynka, boczek, karkówka, słonina, smalczyk podlaski  podany  

z ogórkiem kiszonym, musztardą, chrzanem; serwowane z pieczywem 

i masłem  

Polecamy wódkę „przed”: Dwór Sieraków z Pieprzem 20 ml - 5 zł 

Polecamy wódkę „po”: Dwór Sieraków Ziemniak Kosher 20 ml - 5 zł 
Polecamy whisky: Jura 10 yo 20 ml - 13 zł  
 

Deska serów/ sos żurawinowy (300 / 80g) – 42,00 zł 
Ser pleśniowy, Koryciński, brie, camembert; serwowane  

z pieczywem i masłem  

Polecamy wódkę „przed”: Żubrówka Czarna 20 ml - 4 zł 

Polecamy wódkę „po”: Chopin Vintage Young Potato 20 ml - 10 zł 

Polecamy wino: Quinta Las Cabras Chardonnay 150 ml - 10 zł 

 

Sałaty/ grillowany łosoś/ sos cytrynowy/ ogórek/ kapary/  

sezam/ pomidorki koktajlowe  (350/50g)  26,00 zł  

Polecamy wódkę „przed”: Dwór Sieraków Ziemniak Kosher 20 ml - 5 zł 

Polecamy wódkę „po”:  Żubrówka Czarna 20 ml - 4 zł 

Polecamy wino: Classic Riesling Anselman 150 ml - 13 zł 

 

Sałaty/ kurczak/ ogórek/ pomidor/ sos czosnkowy   

(350/50g)  19,00 zł  

Polecamy wódkę „przed”: Dwór Sieraków z Pieprzem 20 ml - 5 zł 

Polecamy wódkę „po”: Miler 42% 20 ml - 7 zł 

Polecamy wino: Villa Brici Pinot Grigio 150 ml - 12 zł 

 

Burak marynowany/ sałaty/ feta/ malinowy sos vinnaigrette 

(350/50g)  19,00 zł  

Polecamy wódkę „przed”: Miler 42% 20 ml - 7 zł 

Polecamy wódkę „po”: Dwór Sieraków Jarzębiak 20 ml - 5 zł 

Polecamy wino: Georgian Valleys Tsinandali 150 ml - 12 zł 

 

DANIA OLDSCHOOL ’OWE /  

TRADYCYJNE  

Schabowy/ tołkanica/ boczniak  (180/100/100g)  34,00 zł 

Polecamy wódkę „przed”: Żubrówka Czarna 20 ml - 4 zł 

Polecamy wódkę „po”: Miler 42% 20 ml - 7 zł 

Polecamy whisky „po”: Glenallachie 11 yo 20 ml - 25 zł 

 

Pierś kurczaka/ gratin/ cukinia/ pomidor koktajlowy/  

demiglace (160/100/120g)  34,00 zł 

Polecamy wódkę „przed”: Miler 42% 20 ml - 7 zł 

Polecamy wódkę „po”: Blue 42% 20 ml - 10 zł 

Polecamy wino: Classic Riesling Anselman 150 ml - 13 zł 

 

Sandacz/ pasternak/ fasola/ marchewka/ chimichurri  
(160/100/120g)  34,00 zł 

Polecamy wódkę „przed”: Wódka Infuzowana Cytryną 20 ml - 4 zł  

Polecamy wódkę „po”: Śliwowica Helsinki 20 ml - 8 zł  

Polecamy wino: Georgian Valleys Tsinandali 150 ml - 12 zł 

 

Gołąbki z cielęciną (3 szt)/ puree koprowe /  

demiglace  (200/120g)  24,00 zł 

Wino Polecamy wódkę „przed”: Dwór Sieraków Ziemniak Kosher 20 ml - 5 zł 

Polecamy wódkę „po”: Wyborowa Exquisite 20 ml - 7 zł 

Polecamy wino: Georgian Valleys Seperavi 150 ml - 12 zł 

 

Cepeliny/ dziczyzna/ okrasa  (300/200g)  23,00 zł 

Polecamy wódkę „przed”: Miler 42% 20 ml - 7 zł 

Polecamy whisky „po”: Jack Daniel’s Single Barrel Rye 20 ml - 12 zł 
 

Pierogi z mięsem / okrasa (250g)  19,00 zł 

Polecamy wódkę „przed”: Russian Standard 20 ml - 4 zł 

Polecamy wódkę „po”: Dwór Sieraków Ziemniak Kosher 20 ml - 5 zł 

Polecamy whisky: Akashi 20 ml - 15 zł 
 

Pierogi ruskie / okrasa  (250g) 19,00 zł 

Polecamy wódkę „przed”: Dwór Sieraków Ziemniak  Kosher 20 ml - 5 zł 

Polecamy wódkę „po”: Belvedere 20 ml - 9 zł 

Polecamy whisky: Molly Malone 20 ml - 14 zł 

ZUPY  

Krem z  czerwonych warzyw (250ml)  13,00 zł  
 

Rosół/ makaron pietruszkowy  (250ml)  11,00 zł  

ZADZWOŃ, ZAMÓW,  

NAJLEPIEJ DZIEŃ PRZED :)  

 

 

 

Tomahawk (1180g)  - 199,00 zł 

Porcja dla 2-3 osób 

Polecamy wódkę „przed”: ___________________________ 20 ml - _____ 

Polecamy wódkę „po”: ___________________________ 20 ml - _____ 

Polecamy whisky: ___________________________ 20 ml - _____ 

STEKI WOŁOWE  
w cenie jeden sos do wyboru /    

reszta dodatków zamawiana jest oddzielnie  

Rib eye (290g)  - 49,00 zł 

Polecamy wódkę „przed”: Dwór Sieraków z Pieprzem 20 ml - 5 zł 

Polecamy wódkę „po”: Beluga20 ml - 17 zł 

Polecamy whisky „przed”: Lagavulin 16 yo 20 ml -  31 zł 
 

Rostbef (290g) - 49,00 zł  
Polecamy wódkę „przed”: Dwór Sieraków Ziemniak Kosher 20 ml - 5 zł 

Polecamy wódkę „po”: Dwór Sieraków Starzona 20 ml - 6 zł 

Polecamy whisky: Jack Daniel’s Single Barrel Rye 20 ml - 12 zł 
 

Polędwica wołowa (210)  - 54,00 zł 

Polecamy wódkę „przed”: Dwór Sieraków Jarzębiak 20 ml - 5 zł 

Polecamy wódkę „po”: Dwór Sieraków Ziemniak Kosher 20 ml - 5 zł 

Polecamy whisky: Springbang 15 yo 20 ml - 33 zł 
 

Black Angus łopatka (220)  - 49,00 zł 

Polecamy wódkę „przed”: Wyborowa Exquisite 20 ml - 9 zł 

Polecamy wódkę „po”: Chopin Organic 20 ml - 10 zł 

Polecamy whisky: Glenfiddich 15 yo 20 ml - 20 zł 

BURGERY (bułka white  /  red)  

Burger ze strusia (350g)  - 26,00 zł 

Polecamy wódkę „przed”: Dwór Sieraków Ziemniak Kosher 20 ml - 5 zł 

Polecamy wódkę „po”: Chopin Młody Ziemniak 2018 20 ml - 10 zł 

Polecamy whisky: Fattercairn 12 yo 20 ml - 20 zł 

Burger wołowy (również double) (350g/450g) - 25,00 zł / 35,00 zł  
Polecamy wódkę „przed”: Żubrówka Czarna 20 ml - 4 zł 

Polecamy wódkę „po”: Chopin Młody Ziemniak 2018 20 ml - 10 zł 

Polecamy whisky: Kilchoman Machir Bay 20 ml - 21 zł 

Burger wegański (350)  - 24,00 zł 

Polecamy wódkę „przed”: Blue 42% 20 ml - 10 zł 

Polecamy wódkę „po”: Chopin Organic 20 ml - 10 zł 

Polecamy wino: Marietta ALbarino 150 ml - 15 zł 

DESERY  

Beza/ krem z rokitnika (200g)  18,00 zł 

Polecamy wino: Georgian Valleys Seperavi 150 ml - 12 zł 

 

Ciasto czekoladowe/ wiśnie z tymiankiem (200g)  19,00 zł 

Polecamy koniak: ABK6 20 ml - 14 zł 

 

Deser lodowy/ owoce   (150g)  15,00 zł 

Polecamy wódkę „przed”: Soplica Wiśniowa 20 ml - 3 zł 

przy steku !!!  

 

Zapraszamy codziennie:  

Od 10.30 do 13.00 –  zapraszamy na kawę i  c iasto  w promocy jnych cenach  

Od 10.30 do 16.00 -  zapraszamy na „Late breakfast”  

Od 13:00 -   star tu je  pe łne menu  

DANIA DLA DZIECI  

Rosół/ domowy makaron   (120ml)  5,00 zł 

Nugettsy/ frytki/ ketchup   (60/40g)  9,00 zł 

Polecamy lemoniadę: Cytrynowo - pomarańczową z tymiankiem 200 ml - 11 zł 

Mini burgery drobiowe (140/60g)  12,00 zł 

Polecamy lemoniadę: Miodową z nasionami chia i imbirem 200 ml - 11 zł 

 

Dodatki  
do steków i burgerów 

Pieczywo - 4,00 zł 

Ryż - 4,00 zł 

Frytki - 7,00 zł 

Ziemniaki z grilla - 8,00 zł 

Krążki cebulowe - 8,00 zł 

Warzywa z grilla - 12,00 zł 

Ogórek kiszony - 4,00 zł 

Mix sałat z warzywami  

z sosem vinnaigrette - 8,00 zł 

 

Sosy   2,00 zł: 

 

Jogurtowy  

Z zielonym curry 

Czosnkowy 

Pieprzowy 

BBQ 

Ketchup 

INNE STEKI  
w cenie jeden sos do wyboru /    

reszta dodatków zamawiana jest oddzielnie  

Stek z łososia (200)  - 38,00 zł 

Polecamy wódkę „przed”: Dwór Sieraków Jarzębiak 20 ml - 5 zł  

Polecamy wódkę „po”: Dwór Sieraków Starzona 20 ml - 6 zł 

Polecamy whisky: Lagavulin 16 yo 20 ml -  31 zł 

Stek z buraka (250)  - 16,00 zł 

Polecamy wódkę „przed”: Żubrówka Czarna 20 ml - 4 zł 

Polecamy wódkę „po”: Dwór Sieraków Superior 20 ml - 5 zł 

Polecamy whisky: Glenmorangie Lasanta 20 ml - 14 zł 

Stek z kalafiora (300)  - 16,00 zł 

Polecamy wódkę „przed”: Dwór Sieraków Ziemniak Kosher 20 ml - 5 zł 

Polecamy wódkę „po”: Beluga20 ml - 17 zł 

Polecamy rum: Don Papa 20 ml - 15 zł 

GORĄCA DESKA KAWELINA  

Polecamy dla 2 -4 osób   

Kartacze/ pierogi ruskie/ pierogi z mięsem/ schabowy/ nu-

gettsy/ grillowane warzywa/ krążki cebulowe/ frytki/ ziem-

niaki opiekane/ sos czosnkowy/ ketchup (1500g)  - 99,00 zł 

Polecamy wódkę Żubrówka Biała 0,5l w zestawie za 50,00 zł 



Herbaty  
(dzbanek / szklanka 300ml)  

Herbata z whisky – 13,00 zł 

Herbata zimowa  – 11,00 zł 

Herbata liściasta – 9,00 zł 

(Na życzenie podana z miodem i cytryną 

 

Kawy  

Kawa mrożona (200ml) – 10,00 zł 

Espresso (30ml) – 8,00 zł 

Espresso dopio (50ml) – 9,00 zł 

Cappuccino (200ml) – 9,00 zł

Americano (200ml) – 9,00 zł

Flat white (300ml) – 12,00 zł

Latte macchiato  (300ml) - 10,00 zł 

Syrop smakowy do kawy (20ml) – 2,00 zł 

Piwo beczkowe 

Książęce IPA (0,3) – 9,00 zł  

Książęce IPA (0,5) – 11,00 zł 

Pilsner Urquell   (0,3) – 10,00 zł  

Pilsner Urquell   (0,5) – 12,00 zł 

Kozel Černý  (0,3) 9,00 zł 

Kozel Černý  (0,5) 11,00 zł 

 

Piwo butelkowe 
Książęce Pszeniczne (0,5) – 12,00 zł 

Książęce Weizen (0,5) – 12,00 zł   

Książęce Irish Ale (0,5) – 12,00 zł    

Książęce Porter (0,5) – 12,00 zł 

Tyskie Gronie  (0,5) – 11,00 zł 

Żubr (0,5) – 10,00 zł 

Redd's  (0,4) – 9,00 zł  (różne smaki) 

Lech Shandy  (0,5) – 10,00 zł (różne smaki) 

Capitan Jack  (0,4) – 10,00 zł 

 

Piwo bezalkoholowe 
Lech Free (0,33) – 8,00 zł 

Pamiętaj też o karcie alkoholi starzonych 

Wódki Dworu Sieraków

Wódka Palona Pułkownika Boruty 

(40ml / 0,7l) – 16,00 zł / 280 zł 
 

Starzona w Beczce Edycja Limit. 

(40ml / 0,7l) – 11,00 zł / 170 zł 
 

Superior Wódka 

(40ml / 0,7l) – 9,00 zł / 150 zł 
 

Wódka Ziemniak Kosher 

(40ml / 0,5l) – 9,00 zł / 100 zł 
 

Wódka z Czarnego Bzu/  

Wódka z Pieprzem/ Jarzębiak 

(40ml / 0,5l) – 10,00 zł / 110 zł 
 

Wódki pozostałe

Miler Wódka Ziemniaczana 42%   
(40ml/0,7l) – 14,00 zł / 160 zł  

Wódka Russian Standard Original 

(40ml / 0,5l) – 8,00 zł / 80 zł 

Grey Goose (40ml / 0,7l) – 20,00 zł / 300 zł  

Wódka Chopin Młody Ziemniak  

(40ml / 0,5l) – 20,00 zł / 240 zł 

Wódka Blue 42% Smooth Luxury  

(40ml / 0,7l) – 19,00 zł / 220 zł 

Wódka Helsinki Śliwowica 50%  

(40ml / 0,7l) – 17,00 zł / 195 zł 

Wódka Beluga  

(40ml / 0,7l) – 33,00 zł / 375 zł 

Belvedere (40ml / 0,7l) – 17,00 zł / 290 zł  

Canario Cachaca (40ml) – 9,00 zł  

Finlandia (40ml / 0,5l) – 8,00 zł / 80 zł 

Finlandia (wódki smakowe)  

(40ml / 0,5l) – 8,00 zł  /80 zł  

Absolut (40ml / 0,5l) – 8,00 zł / 80 zł    

Ogiński  (40ml / 0,5l) – 8,00 zł / 80 zł 

Sobieski (wódki smakowe)  
(40ml / 0,5l) – 6,00 zł / 60 zł 

Soplica wiśniowa  

(40ml / 0,5l) – 6,00 zł / 60 zł  

Wyborowa (40ml / 0,5l) – 7,00 zł / 70 zł  

Żubrówka biała / smakowa   

(40ml / 0,5l) – 6,00 zł / 65 zł  

Żubrówka czarna 

(40ml / 0,5l) – 8,00 zł / 80 zł    

Soki / napoje gazowane/ woda  

Soki świeżo tłoczone owocowo – warzywne   
(200ml) – 14,00 zł 

Pomarańczowy, ogórkowy, grapefruitowy, jabłkowy, marchwiowy 

Lemoniada cytrynowo-pomarańczowa  

Lemoniada miodowa z nasionami chia i imbirem  
(200ml) – 11,00 zł / 1 litr - 25,00 zł 

Mojito free (200ml) – 11,00 zł 
Mięta, limonka, woda gazowana, syrop malinowy 

Soki owocowe (200ml / 1l)  - 6,00 zł / 15,00 zł 

Dzbanek wody n.gaz. (1l)  - 14,00 zł 

Napoje gazowane (200ml) – 6,00 zł 
Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7Up, Schweppes – Tonic 

Lipton IceTea (200ml) – 6,00 zł 

Red Bull (200ml) – 12,00 zł 

Woda Górska Natura (300ml) – 5,00 zł 
Gazowana, niegazowana 

Woda Cisowianka Silnie Gazowana (700ml) – 12,00 zł  

Woda Cisowianka Perlage (300ml) – 9,00 zł  

Koktajle  

Martini Casablanca (180ml) – 16,00 zł  
40 ml Jagermaister, 40 ml Martini Fierro, sok jabłkowy, woda gazowana 

Old Fashioned Speyside Single Malt (180ml) – 20,00 zł 

40 ml Glen Morray Chardonnay Cask Finish, woda gazowana, bitter, cukier 

Hondarribia   (70ml) – 16,00 zł  
40 ml Whisky Black Ram, 15 ml Martini Bitter, 15 ml Martini Rosso 

Clover Club   (70ml) – 16,00 zł 

40 ml Gin Finsburry, puree malinowe, cytryna, białko jaja 

Mint Julep  (50ml) - 18,00 zł 

40 ml Bourbon Four Roses, mięta, cukier 

Jabłkowa Rumbia  (50ml) - 16,00 zł 

40 ml Rum Negrita Spiced, cytryna, jabłko, cukier 

Whisky Sour  (60ml) - 18,00 zł 

40 ml Whisky Black Ram, sok z cytryny, białko jaja, cukier 

Green Apple Pie (180ml) - 18,00 zł 

40 ml Żubrówka Bison Grass, syrop ogórkowy, sok jabłkowy 

ABC steków 

 Stek (ang. steak, 

ze staronordyjskiego - steik,  

czyli smażyć) – potrawa z kawał-

ka mięsa krojonego w poprzek 

włókien mięśniowych lub ryby 

krojonej w poprzek kręgosłupa. 

Mięso na steki zazwyczaj jest 

grillowane lub smażone. Czas 

oczekiwania na steki, są różne. 

Minimalny czas oczekiwania to 

25 min, gdyż po wysmażeniu, 

stek musi odpocząć co najmniej  

5 min. 

Rib eye 

Serce antrykotu, po jego wysezo-

nowaniu oddzielona jest kość i 

tzw. płaszcz zewnętrzny. Rib eye 

to plaster z sezonowanego na 

steki antrykotu. Posiada  

on duży stopień marmurkowato-

ści i dlatego jest on niezwykle 

delikatny, pełen smaku i aroma-

tu. Przyprawiony jedynie solą  

i pieprzem młotkowanym.  

Rostbef 

Rostbef wołowy to mięsień obro-

śnięty błoną i warstwą tłuszczu, 

który pochodzi z tylnej części 

ćwierćtuszy. Ma on jednolitą, 

drobnowłóknistą, soczystą i deli-

katną tkankę. Obok polędwicy jest 

to jeden z najpopularniejszych i 

najbardziej lubianych rodza-

jów mięsa wołowego. Warto wie-

dzieć, że rostbef wołowy jest wy-

jątkowo wartościowy pod wzglę-

dem odżywczym – zawiera duże 

ilości białka, witamin i minerałów. 

Polędwica 

Polędwica wołowa jest najcenniej-

szym kawałkiem wołowiny. To długi  

i stosunkowo wąski mięsień grzbieto-

wy zwierzęcia, a konkretnie mięsień 

lędźwiowo-wewnętrzny i część mię-

śnia biodrowego (tzw. głowa polę-

dwicy). Wykrawa się go z tuszy woło-

wej w jednym kawałku, a następnie 

dzieli na porcje. Mięso polędwicy 

charakteryzuje się drobnowłóknistą 

tkanką. Jest bardzo chude, nie zawie-

ra tłuszczu, toteż jest to idealny stek 

dla wszystkich, którzy dbają o szczu-

płą sylwetkę. Steki z polędwicy cha-

rakteryzują się dużą grubością.  

Black angus 

Mięso z bydła rasy Angus jest jednym z najwyżej cenionych mięs 

wołowych na świecie. Sezonowane na mokro, kruche i delikatne 

w strukturze, intensywne w smaku, niezrównane na steki. Ze 

względu na klimat Argentyny, bydło, z którego pochodzi mięso, 

spędza niemal cały rok na pastwiskach. Shoulder Tender zwany 

również Teres Major jest kawałkiem górnej części łopatki (ang. 

Chuck). Stek ten to delikatny i smaczny kawałek mięsa, porów-

nać go można do połączenia polędwicy z rostbefem. Posiada 

bardzo charakterystyczny lekko słodkawy smak, dzięki specjal-

nej hodowli krów i paszy w której skład wchodzi głównie kuku-

rydza, jakiej używa się do produkcji whiskey.  

Tomahawk 

Tomahawk to nie lada wyzwanie pod 

względem wielkości. Waży około 

1000g. Jego nazwa wzięła się od 

kształtu – ma długą kość i wygląda 

jak indiański toporek. Jest najbar-

dziej efektowny, jeśli chodzi o wy-

gląd. Kochają go Amerykanie, którzy 

sztukę przyrządzania go na grillu 

doprowadzili do perfekcji. Tomahawk 

jest wykrawany z ze środkowej części 

antrykotu. Tomahawk jest wykrawa-

ny z ze środkowej części antrykotu. 

To długi mięsień biegnący wzdłuż 

kręgosłupa zwierzęcia, przyrastający 

do kręgów piersiowych oraz do że-

ber. Mięso z tej części wołu oraz 

wyróżnia się marmurkowatością, 

która wzbogaca jego soczystość. 

Stek ze 

strusia  

Stek z części nogi,  

tzw. fan filet, jedna  

z najbardziej delikat-

nych części strusia. 

Mięso strusia jest 

jednym z najbardziej 

zdrowych mięs, po-

nieważ strusia nie 

nakarmi ani steryda-

mi ani antybiotykami. 

Jako  jedyne mięso 

drobiowe, można 

spożywać na surowo.  

 

FIERO & TONIC  

(200ml) - 10,00 zł 

100 ml Martini Fiero, 100 ml Tonic,  

plaster pomarańczy 

 

 

 

FIERO SPRITZ   

(220ml) - 12,00 zł 

100 ml Prosecco,  

100 ml Martini Fiero, woda gazowana,  

top up, plaster pomarańczy 

 

 

FIERO BAY   
(200ml) - 12,00 zł 

100 ml Martini Fiero,  

40 ml syrop mandarynkowy,  

30 ml sok z cytryny, woda gazowana 

Odwiedź nas na: 

 

 

 

I ZOSTAW SWOJĄ OPINIĘ 

Restauracja Kawelin 

Ul. Legionowa 10, 15-099 Białystok 

Rezerwacja stolików: 85 740 99 02 

Kontakt mailowy: restauracja@kawelin.pl 

RARE ok. 2,5 minuty z każdej strony bardzo krwi-

ste, 75% prawie surowe, temp. środka 42-46oC, sok 

wypływający z mięsa jest ciemnoczerwony 

MEDIUM RARE ok. 3-4 minuty z każdej strony, 

krwiste w 50%, temp. środka 46-52oC,  

MEDIUM ok. 4 minuty z każdej strony, różowe od 

góry i dołu, 25% krwiste, temp. środka 52-56oC, sok 

MEDIUM WELL ok. 5 minut z każdej strony, 

jednolicie różowo-beżowe, temp. środka  max. 62-

68oC, sok wypływający z mięsa jest prawie  


