
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 gryczane-pełnoziarniste/ szpinak/ sos z suszonych 

pomidorów/ parmezan/ grzanka czosnkowa (350g)  32,00 zł 

Buckwheat-wholemeal spaghetti / spinach / sun-dried tomatoes sauce / 

parmesan / garlic toast 
Polecamy wino: Georgian Valleys Tsinandali 150 ml - 12 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/ warzywa z grilla 
(400/150/120g)  38,00 zł 

BBQ ribs / baked potatoes / grilled vegetables  
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 

Barszcz czysty / krokiet  (250ml/80g)  14,00 zł  

Clean borscht / croquette 

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 

M en u  After  Kitc hen  
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 

Gor ą c e  zestawy / Hot  s ets  

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 / 

babka ziemniaczana/ kiszka ziemniaczana 
 (350/350/300/200/150g)  - 70,00 zł 

Regional set / dumplings with veal / dumplings with cheese /  

potatoe dumplings with meat and venison/ potatoe cake/ potato sausage  

Prze k ą s ki  z imn e / Cold  S n 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  
 

Śledź w trzech odsłonach / w śmietanie / po żydowsku / w balsamico  
(200g)  - 16,00 zł 

Herring in three versions / with sour cream / jewish style / in balsamic sauce 
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

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 B
ur

ge
r 

W  ś wi ą tec z ny m  sty lu  

Śledź w trzech odsłonach / w śmietanie /  

po żydowsku / w balsamico  (200g)  - 16,00 zł 

Herring in three versions / with sour cream / jewish style / in balsamic sauce 
Polecamy wódkę „przed”: Miler 42% 20 ml - 7 zł 

Barszcz czysty / krokiet  (250ml/80g)  14,00 zł  

Clean borscht / croquette 

Filet z karpia/ sos z kiszonych ogórków/ puree ziemnia-

czane/ warzywa sezonowe  (150/180/120g)  - 39,00 zł 

Carp fillet / pickled cucumber sauce / mashed potatoes / seasonal vegetables 

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

 

Da n ia  r eg ion a ln e /  Region a l  dis he s  

Kiszka ziemniaczana/ kwaśna śmietana/ żurawina/ kiszona 

kapusta z jabłkiem i pomidorem concasse (250/120g)  20,00 zł  

Potato sausage / sour cream / cranberry / sauerkraut with apple  

and tomato concasse 

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

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

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

Babka ziemniaczana/ kwaśna śmietana/ ogórek kiszony 

(250/50/100g)  18,00 zł  

Potato cake / sour cream / pickled cucumber 

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

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

Kartacze z okrasą lub w rosole/ kapusta kiszona  

z jabłkiem i pomidorem con case  (400/120g)  24,00 zł 

Potato dumplings with meat / vwith lard or in broth/ sauerkraut 

with apple and tomato con case  

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 

S a ł a ty  /  S a lads  
ws zy stkie  s a ł aty  mie s za my  z  sos e m  vin n a igr e tte  

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  

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 po-

przek kręgosłupa. Mięso na steki zazwy-

czaj jest grillowane lub smażone. Czas 

oczekiwania na steki, są różne. Minimal-

ny czas oczekiwania to 25 min, gdyż po 

wysmażeniu, stek musi odpocząć co 

najmniej 5 min. Polędhwica  
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.  

Posiada bardzo charakterystyczny lekko słodkawy smak, 

dzięki specjalnej hodowli krów i paszy w której skład wcho-

dzi głównie kukurydza, jakiej używa się do produkcji  

whiskey.  

herbaty rozgrzewające 
PODAWANE Z OWOCAMI: 300ml/ 14,00zł 

*OWOCOWA Z MIODEM 

*OWOCOWA Z HIBISKUSEM I POMARAŃCZĄ, 

*MASALA CHAI Z  MALINĄ I CHILLI 

kawa mocno rozgrzewająca 
IRISH COFFEE - 240ml/14,00 zł 
whisky/cukier trzcinowy/kawa/bita śmietana 

Grzan e  a lkohole  

WINO GRZANE - 240ml/14,00 zł 

PIWO GRZANE - 500ml/14,00 zł 

Wino Grzane 0%- 
240ml/14,00 zł 

KRUPNIK NA GORĄCO  
240ml/17,00 zł 

krupnik, herbata earl-

grey,  

cytryna, cynamon 

JACK HOT FIRE  

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 (20ml) – 7,00 zł 

Espresso dopio (35ml) – 9,00 zł 

Latte (300ml) – 12,00 zł 

Cappuccino (200/300ml) – 10,00/12,00 zł 

Americano (200/300ml) – 9,00/11,00 zł 

Flat white (200ml) – 11,00 zł 

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

Mleko roślinne|bez laktozy   - 1,00 zł 

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 

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  

(lager, limonka z miętą, granat-acai, arbuz-mięta,  

grapefruit-pomelo) 

*zapytaj o kartę alkoholi starzonych 

oraz o kartę wódek i destylatów 

 
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 

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   

Des ery  /  Dess erts  

Dan ia  dla  dz i ec i  /  

 Kids  me n u  

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 

MEDIUM WELL ok. 5 minut z każ-

dej strony, jednolicie różowo-

beżowe, temp. środka  max. 62-

68oC, sok wypływający z mięsa jest 

prawie przejrzysty. 

Karta menu obowiązuje od 15.05.2021 

Odwiedź nas na:                                                              I ZOSTAW SWOJĄ OPINIĘ 


