
Dan ia  g ł own e  /  Ma in  dis he s  
Schabowy/ puree  śmietankowe/ ogórek kompresowany/  

musztarda francuska  (160/150/120g)  34,00 zł 

Pork chop/ cream puree/ compressed cucumber/ french mustard 

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 kaczki sv/ babka ziemniaczana/ sos wiśniowy/  

pieczona gruszka (180/150/150g)  47,00 zł 

Duck breast sv / potato cake / cherry sauce / baked pear 

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 

Łosoś sv/ puree śmietankowe/ groszek/ mus z mięty i mango 
(200/150/120g)  46,00 zł 

Salmon sv / cream puree / peas / mint and mango mousse 

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 

Spaghetti z owocami morza / pomidor/ parmezan/ pietruszka 

(350g)  32,00 zł 

Seafood spaghetti / tomato / parmesan / parsley 

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

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

Golonka/ puree śmietankowe/ piwny demi glace/  

ogórek kiszony/ musztarda/ chrzan  
(300/150/120g)  38,00 zł 

Pork knuckle / horseradish puree / demi glace with  beer / 

pickled cucumber / mustard 

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 

Żeberka BBQ/ ziemniaki opiekane/ ogórek kiszony 
(400/150/120g)  38,00 zł 

BBQ ribs / baked potatoes / pickled cucumber  

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

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

Pierogi z cielęciną/ masło ziołowe (350)  - 24,00 zł 

Veal dumplings / herbal butter  

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

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

Pierogi ruskie/ masło ziołowe (350)  - 19,00 zł 

Russian dumplings / herbal butter  

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

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

Kartacze/ dziczyzna/ okrasa  (300/200g)  24,00 zł 

Potato dumplings with meat / venison / lard 

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

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

Zu py  /  S ou ps  
Krem dyniowo marchwiowy/ mleko kokosowe/ prażony sezam 
 (250ml)  14,00 zł 

Pumpkin and carrot cream / coconut milk / roasted sesame 

Rosół/ makaron pietruszkowy  (250ml)  12,00 zł  

Chicken noodle soup 

Ste ki  wo ł owe  /  B e ef  Stea ks  
na życzenie podajemy steki na kamien iach  

z lawy wulkan icznej  (300ºC) 
Stek z polędwicy wołowej/ ziemniaki opiekane/ demi glace/  

warzywa grillowane/ masło ziołowe (300*/150/120g)  - 81,00 zł 

Beef tenderloin steak / roasted potatoes / demi glace /  

grilled vegetables / herb butter  
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 

Rib eye/ ziemniaki opiekane/ demi glace/ warzywa grillowane/ 

masło ziołowe (300*/150/120g)  - 71,00 zł 

Rib eye steak/ baked potatoes / demi glace /grilled vegetables /  

herb butter 
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 

Black Angus/ ziemniaki opiekane/ demi glace/  

warzywa grillowane/ masło ziołowe (200*/150/120g)  - 71,00 zł 

Black Angus/ baked potatoes / demi glace /grilled vegetables /  

herb butter 
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 

* podana waga mięsa przed obróbką 

Me n u  After  Kitc he n  
dania dostępne piątek, sobota w godzinach 23.00 – 01.00  

avalible only Friday, Saturday 23.00—1.00 
Strogonow na wołowinie / pieczywo (250ml)  16,00 zł 

Beef Strogonov / bread 

Polecamy wódkę: Russian Standard 20 ml - 4 zł 

Prze k ą s ki  z imn e /  Cold  sn a c ks  
Tatar  wołowy/ cebula/ marynaty/ majonez grzybowy  (100/100g)  - 28,00 zł 

Steak tartare/  onion/ pickles/ mushrooms maionnaise 
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    

Carpaccio z buraka/ ser kozi/ słonecznik/ malinowy vinaigrette  
(120/50g)  - 18,00 zł 

Beet carpaccio / goat cheese / sunflower seeds / raspberry vinaigrette 

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 

Wybór wędlin „Biebrzańskie Smaki” (450 / 120g) – 46,00 zł 

Smoked and baked meats „Biebrzańskie Smaki”  

Schab, szynka, boczek, karkówka, słonina podane z chrzanem, 

musztardą, smalczykiem podlaskim oraz ogórkiem kiszonym,  

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) – 46,00 zł 

Cheeses / cranberry sauce  
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 

S a ł a ty  /  S a lads  
w s z ys t k i e  s a ł a t y  m i e s za m y  z  s os e m  v i n n a i g re t t e  

Sałaty/ rostbef/ melon/ owoc granatu/orzech karmelizowany  

(350g)  29,00 zł  

Salads/ roast beef/ melon/ pomegranate fruit/ peanuts 

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 

Sałaty/ kurczak/ ogórek/ pomidor/ sos czosnkowy/ słonecznik 

(350/50g)  24,00 zł  

Salads/ chicken brest/ cucumber/ tomatoe/  garlic sauce/ sunflower 

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 

Sałaty/ kozi ser/ sos balsamiczny/ gruszka/ suszony pomidor/ 

orzech karmelizowany (350g)  26,00 zł  

Salads/ gout cheese/ balsamic sauce/ pear/  dry tomato/ peanuts 

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  

 
Mini rosół/ zielony makaron   (120ml)  5 zł 
Mini chicken noodle soup     

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

Nugetts/ chips/ ketchup    

Polecamy lemoniadę 250 ml - 10 zł 

Dodatki/Addings 

 

 

Pieczywo/ Bread - 4,00 zł 

Frytki / Chips - 7,00 zł 

Ziemniaki z grilla /  

Grilled potatoes - 8,00 zł 

Warzywa z grilla / 

Grilled vegetables - 12,00 zł 

Ogórek kiszony /  

Pickled cucumber  - 4,00 zł 

 

 

 

Mix sałat z warzywami  

z sosem vinnaigrette  /  

Salads with vegetables and  

vinnaigrette sauce  - 8,00 zł 

Smalczyk / Lard with crackling - 8,00 zł 

Sos czosnkowy / Garlic sauce - 2,00 zł 

Sos vinaigrette / Vinaigrette - 2,00 zł 

BBQ / Ketchup - 2,00 zł 

Gor ą cy  zestaw / Hot  s et  

Polecamy dla 2-4 osób   
Polecamy wódkę Żubrówka Biała 0,5l w zestawie za 50,00 zł 

 

GORĄCA DESKA KAWELINA/ golonka/ żeberka/ schabowy/  

warzywa grillowane / ziemniaki opiekane/ pierogi opiekane  

ruskie i z mięsem  (2000g)  - 99,00 zł 

HOT KAWELIN MIX  / knuckle / ribs / pork chop / grilled vegetables / roasted potatoes / 

roasted dumplings Russian and with meat 

 

Zestaw steków - stek z polędwicy/ rib eye stek/  

ziemniaki opiekane / demi glace / warzywa grillowane/ masło 

ziołowe / podawane na gorącym kamieniu (600/500g)  - 125,00 zł 

Sirloin steak / Black angus steak /roasted potatoes / demi glace /  grilled vegetables /  

herb butter  / served on a hot stone 

 

Zestaw regionalny - pierogi z cielęciną/ pierogi ruskie/ kartacze 
(350/350/300g)  - 55,00 zł 

Regional set / dumplings with veal / dumplings with cheese /  

potatoe dumplings with meat and venison 

Des ery  /  Dess erts   

 

Beza/ krem sernikowy/ owoce (200g)  18,00 zł 

Meringue / cheesecake cream / fruit  
Polecamy wino: Georgian Valleys Seperavi 150 ml - 12 zł 

Semifredo/ mus truskawkowy/ bazylia (120/50g)  18,00 zł 

Semifredo/ strawberries / basil  
Polecamy koniak: ABK6 20 ml - 14 zł 

Deser lodowy/ owoce/ sos owocowy   (130/50/20g)  15,00 zł 

Ice cream dessert / fruit / fruit sauce   

Dan ia  dla  dz i ec i  /  Kids  me n u  

B u r ger  

Burger z pieczonym żebrem/ BBQ/ majonez/ kiełki/  

konfitura z czerwonej cebuli (150/120/50g)  - 27,00 zł 

Baked rib burger / BBQ / mayonnaise / sprouts / Jam With Red Onion 

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 

w końcu  

Zapraszamy codziennie:   
Poniedziałek 13:00 -21:00 |Wtorek 13:00-21:00 |Środa 13:00-21:00 |  

Czwartek 13:00—22:00 ( kuchnia do 21:00)  |Piątek 13:00—1:00 (kuchnia do 23:00 )  

|  Sobota 13:00—1:00 (kuchnia do 23:00 ) |  Niedziela 12:00—21:00  



ABC steków  
Stek (ang. steak, ze staronordyjskiego - 

steik, czyli smażyć) – potrawa  

z kawałka mięsa krojonego w poprzek 

włókien mięśniowych lub ryby krojonej w 

poprzek kręgosłupa. Mięso na steki za-

zwyczaj jest grillowane lub smażone. 

Czas oczekiwania na steki, są różne. Mi-

nimalny czas oczekiwania to 25 min, gdyż 

po wysmażeniu, stek musi odpocząć co 

najmniej 5 min. Polędhwica  
Polędwica wołowa jest 

najcenniejszym kawał-

kiem wołowiny. To długi  

i stosunkowo wąski mię-

sień grzbietowy zwierzę-

cia, a konkretnie mięsień 

lędźwiowo-wewnętrzny i 

część mięśnia biodrowe-

go (tzw. głowa polędwi-

cy). Wykrawa się go z 

tuszy wołowej w jednym 

kawałku, a następnie 

dzieli na porcje. Mięso 

polędwicy charakteryzu-

je się drobnowłóknistą 

tkanką. Jest bardzo chu-

de, nie zawiera tłuszczu, 

toteż jest to idealny stek 

dla wszystkich, którzy 

dbają o szczupłą sylwet-

kę. Steki z polędwicy 

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 wzglę-

du na klimat Argentyny, bydło, z którego 

pochodzi mięso, spędza niemal cały rok 

na pastwiskach. Posiada bardzo charak-

terystyczny lekko słodkawy smak, dzięki 

specjalnej hodowli krów i paszy w której 

skład wchodzi głównie kukurydza, jakiej 

używa się do produkcji whiskey.  

 

A  mo ż e  whis ky  
BLENDED— powstaje przez 

zmieszanie whisky zbożowej 

(grain whisky) z kilkunastoma 

lub kilkudziesięcioma rodzajami 

whisky single malt. 

Np.:  

AKASHI |Japonia | 40%| 

30pln/ 40ml| 

 

SINGLE MALT— nazwa 

zastrzeżona jest wyłącznie 

dla whisky słodowej wytwo-

rzonej w całości z jęczmie-

nia poddanego słodowaniu 

przy użyciu ognia lub torfu, 

starzonego w dębowych 

beczkach w miejscu pro-

dukcji. 

Np.: DALMORE 12YO|Szkocja|46% 

35pln/ 40 ml 

 

BLENDED MALT—znana 

jako Vatted malt składa 

się ze słodowych whisky 

różnych destylarni. Inną, 

często używaną nazwą 

jest "Pure Malt". 

Np.: M&H YO-

UNG|Izrael|46% 

53pln/ 40 ml 

 

Pozostałe ponad 100 rodzajów  

alkoholi starzonych znajdziesz  

w oddzielnej karcie| poproś obsługę 

her ba ty   

Herbata liściasta (300ml) - 9,00 zł 

english breakfast|earl gray|owoce let-

nie|zielona|rooibos 

Dodatki – 2,00 zł 

miód|cytryna|jabłko|pomarańcza 

 

kawy  

Espresso tonic (200ml) – 12,00 zł 

Espresso (30ml) – 7,00 zł 

Espresso dopio (50ml) – 9,00 zł 

Latte (300ml) – 11,00 zł 

Cappuccino (200ml) – 9,00 zł 

Americano (200ml) – 10,00 zł 

Flat white (300ml) – 11,00 zł 

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

Mleko roślinne|bez laktozy   - 1,00 zł 

piwo beczkowe 
Książęce IPA 0,3 / 0,5l – 9,00 zł / 11,00 zł 

Pilsner Urqùell   0,3 / 0,5l – 10,00 zł / 

12,00 zł 

Kozel Černý  0,3 / 0,5l —9,00 zł / 11,00 z 

piwo butelkowe  
Peroni Nastro Azzurro (0,33) – 12,00 zł 

Książęce Pszeniczne (0,5) – 12,00 zł 

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

Książęce Porter (0,5) – 12,00 zł    

Książęce Czerwony Lager (0,5) – 12,00 zł 

Lech Premium (0,5) – 11,00 zł 

Tyskie Gronie  (0,5) – 11,00 zł 

Żubr (0,5) – 10,00 zł 

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

Capitan Jack  (0,4) – 10,00 zł 

Hardmade (0,4) – 10,00 zł (różne smaki-pytaj obsługę) 

 

piwo bezalkoholowe 

Lech Free (0,33) – 8,00 zł  

ko ktajle  

 

Bermuda – 18,00 zł  
rum|sok z limonki|syrop cukrowy|puree brzoskwiniowe|sok pomarańczowy 

Old Cuban – 18,00 zł 

rum|mięta|sok z limonki|syrop cukrowy|prosecco|bitter 

Aleksander Rin Quinquin – 20,00 zł  
rin quinquin|sok grapefruitowy|wódka infuzowana cytryną|sok z cytryny|syrop cukrowy 

Left Bank Sieraków – 20,00 zł 

gin|Dwór Sieraków Czarny Bez|wino chardonnay|wytrawny wermut 

Kasztanowe Daiquiri - 18,00 zł 

rum|syrop kasztanowy||sok z limonki 

Lemoniada Kawelina (dla dorosłych) - 18,00 zł 

whisky|sok z cytryny|triple sec|7up 

Sazerac - 22,00 zł 

koniak ABK6|absynt|sweet angostura 

Green Beast - 22,00 zł 

absynt|ogórek|limonka|woda gazowana 

Nasza obszerna oferta alkoholi pozwoli przygotować nam 

wiele innych koktajli; poproś obsługę o pomoc w wyborze. 

soki /  
  napoje / 
     woda 
Soki świeżo tłoczone 
(200ml) – 14,00 zł 

Pomarańczowy, grapefruitowy, jabłkowy, 

Lemoniada (zapytaj o dostępne smaki) 
(250ml/1litr) – 10,00 zł / 26,00 zł 

Soki owocowe (200ml / 1l)  - 7,00 zł / 16,00 zł 

Dzbanek wody n.gaz. / gaz. (1l)  - 14,00 zł 

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

Lipton IceTea (200ml) – 7,00 zł 

Red Bull (200ml) – 12,00 zł 

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

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  

Chopin Młody Ziemniak  2020 
(40ml / 0,5l) – 20,00 zł / 240 zł 

Blue 42% Smooth Luxury  
(40ml / 0,7l) – 19,00 zł / 220 zł 

Helsinki Śliwowica 50%  
(40ml / 0,7l) – 17,00 zł / 195 zł 

Beluga  
(40ml / 0,7l) – 33,00 zł / 375 zł 

Noble Transatlantic 
(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 

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

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

Ketel  (40ml / 0,7l) – 14,00 zł / 200 zł 

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

Soplica wiśniowa  
(40ml / 0,5l) – 6,00 zł / 60 zł  

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

Żubrówka biała / Bison Grass   

(40ml / 0,5l) – 6,00 zł / 65 zł  

Żubrówka czarna 

(40ml / 0,5l) – 8,00 zł / 80 zł   

Ciroc 

(40ml / 0,7l) – 20,00 zł / 240 zł   

Odwiedź nas na:                                                              I ZOSTAW SWOJĄ OPINIĘ 

Restauracja Kawelin 

Ul. Legionowa 10,  

15-099 Białystok 

Rezerwacja stolików: 85 740 99 02 

E-mail: restauracja@kawelin.pl  

RARE ok. 2,5 minuty z każdej strony 

bardzo krwiste, 75% prawie surowe, 

temp. środka 42-46oC, sok wypływa-

jący z mięsa jest ciemnoczerwony 

MEDIUM ok. 4 minuty z każdej 

strony, różowe od góry i dołu, 25% 

krwiste, temp. środka 52-56oC, sok 

wypływający z mięsa jest różowy 


