
ŚNIADANIA
Breakfasts

Śniadania podajemy do godziny 12:00. Do każdego 
śniadania podajemy kawę przelewową lub herbatę 
czarną w nieograniczonej ilości.

Breakfast is served until 12:00. Refill of overflow 
coffee or black tea is included in the breakfast price.

Płatki owsiane (200g)

Płatki musli (200g)

16 zł

16 zł

16 zł

24 zł

24 zł

24 zł

24 zł

26 zł

29 zł

Mleko / miód / bakalie

Jogurt naturalny / owoce sezonowe

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

Oat flakes / milk / honey / delicacies

Muesli flakes / natural yoghurt 
seasonal fruits

Jajecznica z boczkiem z 3 jaj 

Śniadanie KOS’a Vege

Chałka z twarożkiem 
i łososiem (2szt.)

Szakszuka z 2 jaj 

Tosty Vege (2szt.)

Tosty z szynką i serem (2szt.)

Śniadanie KOS’a

Boczek / pieczywo / masło 

Jajecznica ze szczypiorkiem z 3 jaj  
twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem 
plastry pomidora i ogórka / pieczywo 
masło 

Twarożek / rzodkiewka / szczypiorek 
świeży koper

Sos pomidorowy / czerwona cebula 
czosnek / czerwona fasolka / natka  
pietruszki / pieczywo / masło

Ser kozi / pieczony burak / frytki z batatów  
sos miodowo-koperkowy / mix sałat z sosem 
winegret 

Mix sałat z sosem winegret / ketchup 
majonez

Jajka sadzone z boczkiem 2 szt. / fasolka 
w sosie pomidorowym / fankfruterki 2 szt. 
pomidor / smażone pieczarki / pieczywo 
masło 

Scrambled eggs with bacon from 3 eggs 
bacon / bread / butter

Scrambled eggs with spring onions from  
3 eggs / cottage cheese with radish 
and spring onions / slices of tomatoes 
and cucumber / bread / butter 

Challah with cottage cheese and slices 
of smoked salmon 2 pcs / cottage cheese 
radish / spring onions / fresh dill

Shakshouka from 2 eggs / tomato sauce  
red onion / garlic / red beans / parsley 
bread / butter 

Vege toasts 2 pcs / goat cheese / baked 
beetroot / sweet potato fries / honey 
and dill sauce / mixed salad 
with vinaigrette sauce 

Ham and cheese toast 2pcs / mixed salad 
with vinaigrette sauce / ketchup 
mayonnaise

KOS Breakfast / fried eggs with bacon 
2 pcs / baked beans in tomato sauce  
frankfurter sausages 2 pcs / tomato 
fried mushrooms / bread / butter

PRZYSTAWKI
Starters

17 zł

17 zł

20 zł

20 zł

23 zł

01.

02.

03.

04.

05.

Pieczona bruschetta (3szt.)

Smażone szprotki (220g)

Mix oliwek (220g)

Małże w panierce kukurydzianej (220g)

Krążki kalmarów w cieście (220g) 

Pomidory / kapary / pesto bazyliowe 
parmezan / rukola

Sos tatarski / cytryna

Zielone oliwki / czarne oliwki / suszone 
pomidory / oliwa / miód / pietruszka 

grzanka

Chilli / limonka / sos słodkie chilli

Sos czosnkowy

Roasted tomato bruschetta 3 pcs 
tomato / capares / basil pesto 

parmesan / rocket

Fried sprats / tatar sauce / lemon

Mix of olives / green olives / black olives 
dried tomatoes olive oil / honey 

parsley / toast

Mussels in corn coating / chilli / lime 
sweet chilli sauce

Squid rings in butter / garlic sauce

PIEROGI (6szt.)

Dumplings (6pcs)

28 zł

34 zł

38 zł

+5 zł

01.

02.

03.

04.

Pierogi ruskie

Pierogi ze szpinakiem, 
łososiem i mascarpone

Pierogi z kaczką

Okrasa do pierogów 

Kwaśna śmietana 

Sos serowy

Sos borowikowy 

Boczek / cebula

Russian dumplings / sour cream

Spinach, salmon and mascarpone cheese 
dumplings / cheese sauce

Duck dumplings / boletus sauce

Dumplings lard (bacons & onions)

ZUPY (200ml)

Soups (200ml)

15 zł

19 zł

19 zł

01.

02.

03.

Żurek

Krem ze świeżych pomidorów

Zupa rybna

Biała kiełbasa / jajko / borowik / chrzan 
boczek 

Śmietana

Łosoś / dorsz / mięso małż 
mleczko kokosowe 

Sour soup / white sausages / eggs 
boletus / horseradish / bacon

Cream of fresh tomatoes / sour cream

Fish soup / salmon / cod 
calm meat / coconut milk

SAŁATKI
SALADS 

(250g)

26 zł

29 zł

35 zł

01.

02.

03.

Sałatka Cezar

Sałatka z wędzonym 
łososiem

Sałatka z gruszką

Kurczak / pomidor cherry / parmezan 
sałata rzymska / szpinak baby 

cezar dresing / boczek / pieczywo 
czosnkowe

Wędzony łosoś / mix sałat / awokado 
pomidor cherry / ogórek / kapary 

prażony sezam / sos winegret 
pieczywo czosnkowe

Mix sałat / gruszka / ser lazur 
winogrona / orzechy włoskie / sos 
miodowo-balsamiczny / pieczywo 

czosnkowe

Ceasar salad / chicken / cherry tomato 
parmesan cheese / romaine lettuce baby 

spinach / ceasar dressing / bacon 
garlic bread

Salad with pear / salad mix / pear 
azure cheese / grapes / walnuts / honey-

balsamic sauce / garlic bread 

Salad with smoked salmon / mixed salad 
avocado / cherry tomato / cucumber 

capares / roasted sesame / vinaigrette 
sauce / garlic bread

Wątroba drobiowa (150g)

Panierowany schab (250g)

Kotlet de volaille (230g)

Grillowana pierś z kurczaka 
z mozarellą, szpinakiem 
i suszonymi pomidorami (150g)

Stek z polędwicy wołowej (250g) 

Pęczotto z kurkami (300g)

Medaliony z polędwiczki 
wieprzowej (150g) 

Rumiana cebulka / puree ziemniaczane 
glazurowane / jabłko z tymiankiem

Potatki / fasolka szparagowa z bułką tartą

Puree ziemniaczane / groszek cukrowy 
marchewka

Frytki / mix sałat z sosem winegret

Potatki / pieczone warzywa sezonowe 
sos demi-glace

Kasza pęczak / kurki / cukinia / czosnek 
pomidor cherry / natka pietruszki 
masło / parmezan

Sos borowikowy z truflą / potatki 
pieczone / warzywa sezonowe

Chicken liver / sauteed onion / mashed 
potatoes / apples glazed with thyme

Breaded pork chop / new potatoes 
green beans fried with breadcrumbs

Chop de volaille / mashed potatoes 
sugar peas / carrot

Grilled chicken breast with mozzarella, 
spinach and dried tomatoes / french fries 
mixed salad with vinaigrette sauce

Beef serloin steak / new potatoes / baked  
seasonal vegetables / demi-glace sauce

Casserole with pearl barley and chanterelles  
pearl barley / chanterelles / courgette  
garlic / tomato cherry / parsley 
butter / parmesan cheese

Pork tenderloin medallions / boletus sauce 
with truffle / new potatoes / roasted 
seasonal vegetables

Main courses

29 zł

29 zł

35 zł

39 zł

39 zł

49 zł

79 zł

01.

02.

03.

04.

05.

06.

06.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

Sieroca 

Spichrzowa

Wałowa

Pożarnicza (ostra)

Szeroka

Warzywnicza

Heweliusza

Piwna

Tkacka

29 zł

32 zł

34 zł

35 zł

38 zł

38 zł

38 zł

38 zł

38 zł

Sos pomidorowy / ser / bazylia

Sos pomidorowy / ser / pieczarki  
szynka

Sos pomidorowy / ser / kindziuk 

Sos pomidorowy / ser / salami / chilli

Pasta truflowa / ser / szynka 
parmeńska / mascarpone 
pietruszka 

Sos pomidorowy / ser / ser pleśniowy 
szpinak / pomidor cherry / czerwona 
cebula / oliwki czarne / rukola

Sos BBQ / ser / kabanos / ogórek 
kiszony / czerwona cebula

Sos BBQ / ser / ser kozi / boczek 
żurawina

Sos czosnkowy / ser / kurki / cebula  
ser camembert

Tomato sauce / cheese / basil

Tomato sauce / cheese / mushrooms 
ham

Tomato sauce / cheese / kindziuk 
(type of seasonal sausage)

Tomato sauce / cheese 
salami / chilli 

Truffle pasta / cheese / parma ham 
mascarpone cheese / parsley 

Tomato sauce / cheese / blue cheese  
spinach / cherry tomato / red onions 
black olives / rocket

BBQ sauce / cheese / kabanos (type 
of polish dry pork sausage) / pickled 
cucumber / red onion 

BBQ sauce / cheese / goat cheese 
bacon / cranberry

Garlic sauce / cheese / chanterelles 
onion / camembert cheese 

PIZZA (40cm)

DANIA RYBNE

DESERY

Fish courses

Desserts

37 zł

18 zł

19 zł

19 zł

15 zł

21 zł

21 zł

24 zł

42 zł

48 zł

48 zł

01.

01.

02.

03.

02.

03.

04.

Bolek (320g)

Polędwica z dorsza 
w panierce Panko (150g)

Flądra (300g)

Pieczony filet z łososia 
marynowany w buraczkach (350g) 

Frytki / surówka z kiszonej kapusty 
cytryna

Frytki z batata / sos tatarski / surówka 
colesław / cytryna

Masło czosnkowe / potatki / surówka 
z kiszonej kapusty

Potatki / fasolka szparagowa

Baby cod / french fries / sauerkraut salad 
lemon

Cod loin in panko / sweet potato fries 
tatar sauce / coleslaw salad / lemon

Flounder / garlic butter / new potatoes 
sauerkraut salad

Baked salmon fillet marinated in beetroot  
new potatoes / green beans

Lody waniliowe z owocami (150g)

Sernik (150g)

Szarlotka (150g)

Krem z pomidorów (200ml)

Tagliatelle w sosie
pomidorowym (200ml)

Kurczak w panierce panko (150g)

Łosoś pieczony (120g)

Sos / bita śmietana

Lody waniliowe / sos owocowy 
bita śmietana

Lody waniliowe / sos owocowy 
bita śmietana

Pietruszka / oliwa

Parmezan

Frytki / mix sałat / ketchup

Frytki / mix sałat z warzywami 
z sosem winegret / tzatziki

Vanillla ice cream with fruits / sauce  
whipped cream

Cheese cake / vanilla ice cream / fruit sauce  
whipped cream

Apple pie / vanillia ice cream / fruit sauce 
whipped cream

Tomato cream / parsley / olive oil

Tagliatelle with tomato sauce / parmesan 
cheese

Panko breaded chicken / french fries
salad mix / ketchup

Baked salmon / french fries / mixed salat 
with vegetables and vinaigrette sauce 
tzatziki sauce

32 zł

34 zł

35 zł

02.

01.

02.

MAKARONY (300g)

Pastas (300g)

Spaghetti z polędwiczką 
wieprzową
Suszone pomidory / śmietana / szpinak 
cebula / czosnek / białe wino / parmezan
Spaghetti with pork tenderloin / dried 
tomatoes / cream / spinach / onion 
garlic / white wine / parmesan cheese

Tagliatelle borowikowe 
Śmietana / borowiki / pasta truflowa 
cebula / czosnek / białe wino / parmezan 
pietruszka
Boletus tagiatelle / sour cream / boletus 
truffles pasta / onion / garlic / white wine 
parmesan cheese / parsley

Spaghetti z krewetkami (8szt.)
Chilli / czosnek / oliwa / masło / natka 
pietruszki / białe wino / parmezan
Spaghetti with shrimps (8 pcs) / chilli 
garlic / olive oil / butter / parsley 
white wine / parmesan

NAPOJE ZIMNE
Cold beverages

Woda gazowana
niegazowana (200ml)

Sok pomarańczowy / jabłkowy 
pomidorowy (200ml)

Nektar porzeczkowy 
grejpfrutowy (200ml)

Kompot / owoce sezonowe 

Lemoniada klasyczna

Lemoniada dnia

Pepsi / Pepsi Max (200ml)

Mirinda / 7up 
Schweppes tonic (200ml)

Lipton Ice Tea Lemon / Peach 
Green (250ml)

Red bull (250ml)

Mojito free (400ml)

6,5 zł

9 zł

9 zł

21 zł

23 zł

24 zł

13 zł

14 zł

15 zł

9 zł

9 zł

9 zł

19 zł

19 zł

Sparkling water / still water

Juice orange / apple / tomato

Nectar black currant / grapefruit 

Seasonal fruit compote

Classic lemonade

Lemonade of the day 

1,0l

1,0l

1,0l

300ml

400ml

400ml

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

Gruszka / jabłko / pomarańcz

Pomarańcz / cytryna / jabłko

Marchew / jabłko / imbir 

Własna kompozycja

Pear / apple / orange juice

Orange / lemon / apple juice

Carrot / apple / ginger juice

Self selection of juice ingredients 

Self selection of juice ingredients 

Fresh juices (200ml)

ŚWIEŻE SOKI (200ml)

22 zł

01.

02.

03.

04.

PIWO Z BECZKI
Draft beer

Tyskie gronie

Książęce pszeniczne

Książęce czerwony lager

Książęce IPA 

14 zł

17 zł

17 zł

17 zł

12 zł

14 zł

14 zł

14 zł

Tyskie lager beer

Książece wheat beer

Książece red lager beer

0,5l

0,5l

0,5l

0,5l

0,3l

0,3l

0,3l

0,3l

Kozel Černý 15 zł13 zł
0,5l0,3l

01.

02.

03.

04.

05.

Pilsner Urquell

Grolsch

Książęce Porter 

Książęce Cherry Ale

Redd’s - zapytaj o dostępne smaki
Redd’s - ask for the available flavours

14 zł

14 zł

16 zł

16 zł

14 zł

0,33l

0,33l

0,5l

0,5l

0,4l

PIWA BUTELKOWANE
Bottled beer
01.

02.

03.

04.

05.

Lech Free (330ml)

Lech Free 
granat z acai

Lech Free 
arbuz z miętą

Lech free with lime & mint

Lech free with pomegranate & acai

Lech free with watermelon & mint

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

PIWA BEZALKOHOLOWE
Alcohol-free beer

Lech Free 
limonka z miętą (330ml)

01

02.

03.

04.

SMOOTHIES (300ml)

Energetyczny wstrząs01.

02.

03.

04.

Truskawkowy 

Porzeczkowy

Oreo 

22 zł

22 zł

22 zł

22 zł

Świeży jarmuż / banan / sok z cytryny 
pomarańcz

Truskawki / pomarańcz / jabłko

Czarna porzeczka / mleko migdałowe| 
banan

Ciastko oreo / mleko / syrop waniliowy 
bita śmietana

Energetic shock – fresh kale / banana 
lemon juice / orange

Strawberry – strawberry / orange / apple 

Currant - black currant / almond milk  
banana 

Oreo – coockie oreo / milk / vanilla syrup 
whipped cream 

01.

02.

03.

04.

Kawa mrożona (300ml)

Herbata cool green fresh (400ml)

Herbata cool african breeze (400ml)

Herbata cool ruby red (400ml)

18 zł

22 zł

22 zł

22 zł

Kawa mrożona / espresso / kruszony lód  
mleko / syrop

Herbata zielona z odświeżającą miętą 
pieprzową wzbogacona smakiem  
białego bzu

Południowo afrykańska herbata z trawą 
cytrynową i orzeźwiającym aromatem 
cytrusów

Owocowa mieszanka o słodkim smaku  
z truskawkowo-malinowym akcentem

Iced coffee / espresso / crushed ice 
milk / syrup 

Cool green fresh tea green tea with 
refreshing pepper mint enriched with 
elderberry flavour

Cool african breeze tea – tea from south 
Africa with lemon grass and refreshing 
exotic citrus 

Cool ruby red tea – fruit tea aromatised 
with strawberry and raspberry

NAPOJE MROŻONE
Ice beverages

KAWA

02.

01.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Kawa czarna

Kawa biała

Latte macchiato / syrop

Americano

Cappuccino

Espresso

Espresso doppio

Latte macchiato

Irish coffee

Baileys coffee

11 zł

12 zł

15 zł

13 zł

14 zł

10 zł

11 zł

14 zł

22 zł

20 zł

Black coffee

White coffee

Latte macchiato with syrup

Coffee

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

Czekolada / syrop 

Herbata czarna

Herbata Earl Grey

Herbata miętowa

Herbata owocowa

Mleko do wyboru

Herbata zielona / zielona z trawą 
cytrynową / zielona z jaśminem 

16 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

+3 zł

10 zł

Hot chocolate with syrup

Black tea

Earl Grey tea

Mint tea

Fruit tea

bez laktozy, sojowe, migdałowe
Milk selection: lactose-free, soya, almond

Green tea / with lemon grass / jasmine tea 

HERBATA I CZEKOLADA
Tea & chocolate

Czekolada 15 zł
Hot chocolate

01.

04.

02.

03.

DANIA
GŁÓWNE

80-831 Gdańsk ul. Piwna 7-12 / +48 58 301 09 09 / +48 515 050 565 / restauracja@grupakos.pl / www.restauracjakos.pl


