KARTA ALKOHOLI

RODZINNE CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE O.K PARK
Głogów ul. Bolesława Śmiałego 2, www.okpark.pl

PIWO BECZKOWE

TYSKIE

MAŁE 7,- DUŻE 8,0,3 l
0,5 l

LECH

MAŁE 7,- DUŻE 8,0,3 l
0,5 l

KSIĄŻĘCE

MAŁE 8,5,0,3 l

DUŻE 9,5,0,5 l

DESKA Z PIWEM

LECH LUB TYSKIE 5 x 0,5l
34,-

DESKA Z PIWEM
KSIĄŻĘCE 5 x 0,5l
40,-

dodatkowy sok do piwa
sok malinowy 1,- | dowolny syrop smakowy monin 2,-

Alkohol sprzedawany tylko osobom pełnoletnim

PIWO BUTELKOWE

TYSKIE GRONIE 500ml

PERŁA EXPORT 500ml

LECH PREMIUM 500ml

PERŁA CHMIELOWA 500ml

KOZEL CERNY 500ml

ŻYWIEC 500ml

KOZEL LEZAK 500ml

ŻUBR 500ml

KSIĄŻĘCE
CHEERY ALE 500ml

KSIĄŻĘCE IPA 500ml

KSIĄŻĘCE
CZERWONY LAGER 500ml

KSIĄŻĘCE PORTER 500ml

9,-

9,-

9,-

9,-

9,-

9,-

9,-

9,-

9,50,-

9,-

9,-

9,-

KSIĄŻĘCE
ZŁOTE PSZENICZNE 500ml
9,-

dodatkowy sok do piwa
sok malinowy 1,- | dowolny syrop smakowy monin 2,-

Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy

PIWO BUTELKOWE

HARDMADE 400ml

peach ice tea, pear crush,
rapsberry crush

DESPERADOS 400ml
10,-

9,-

CAPITAN JACK 400ml
10,-

PIWO BEZALKOHOLOWE
LECH FREE 330ml

granat i acai / ananas i guawa
pomelo i grejpfrut / arbuz i mięta
limonka i mięta / marakuja i melon

HARDMADE 0%
rhubarb crush,
strawberry crush

9,-

KSIĄŻĘCE IPA 0%
9,-

500ml

dodatkowy sok do piwa
sok malinowy 1,- | dowolny syrop smakowy monin 2,-

Alkohol sprzedawany tylko osobom pełnoletnim

9,-

400ml

DRINKI ALKOHOLOWE
BLUE LAGOON

SEX ON THE BEACH

16,-

sok pomarańczowy
sok żurawinowy / wódka
likier brzoskwiniowy

TEQUILA SUNRISE

PINACOLADA

sok z cytryny / sprite
wódka / syrop blue curacao

19,-

sok pomarańczowy
grenadina / tequila
18,-

RULETTE

sok ananasowy / mleko
syrop kokosowy / biały rum
19,-

HAKUNA MATATA

sok pomarańczowy / campari
grenadina / wódka

sok ananasowy / malibu
wódka / sok pomarańczowy

MOJITO

MALIBU

18,-

woda gazowana / mięta / limonka
cukier trzcinowy / biały rum
16,-

19,-

mleczko skondensowane
malibu

Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy

15,-

DRINKI ALKOHOLOWE
BOMBERMAN

LONG ISLAND
ICED TEA

Coca-Cola / syrop wiśniowy / gin
limonka / wódka / tequila

Coca-Cola / wódka / tequila / gin
rum / cytryna / syrop cukrowy
triple sec

22,-

26,-

BRAZIL

CUBA LIBRE
Coca-Cola / rum
limonka

whisky brazil / syrop ogórkowy
sprite / grenadina

14,-

18,-

JAGERBOMB

napój energetyczny
jagermeister
16,-

APEROL SPRITZ
prosecco / aperol
woda gazowana
19,-

COSMOPOLITAN

sok żurawinowy / sok z limonki
wódka cytrynowa / likier cointreau
19,-

Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy

DRINKI ALKOHOLOWE
WHISKY SOUR

whisky / sok z cytryny
syrop cukrowy
18,-

BANSHEE

mleko / likier bananowy / wódka
baileys / sok bananowy
19,-

SHOTY ALKOHOLOWE
4 szt.

6 szt.

BLUE KAMIKAZE

14,-

19,-

BANSHEE

18,-

24,-

COOKIE MONSTER

14,-

19,-

wódka / likier blue curacao
sok z cytryny

mleko / likier bananowy / wódka
baileys / sok bananowy
wódka / schłodzone mleko
syrop ciasteczkowy

Alkohol sprzedawany tylko osobom pełnoletnim

SHOTY ALKOHOLOWE
4 szt.

6 szt.

SMERFETKA

22,-

28,-

FINI MINI

16,-

22,-

HAKUNA MATATA

19,-

24,-

MONTE

16,-

22,-

RAFAELLO

22,-

28,-

wódka / baileys / likier blue curacao
syrop blue curacao
wódka / sok porzeczkowy / sok z cytryny
syrop owoce leśne
sok ananasowy / malibu / wódka
sok pomarańczowy
wódka orzechowa / mleczko skondensowane
malibu / likier baileys / likier amaretto
mleczko skondensowane

WŚCIEKŁY PIES

wódka / syrop malinowy
tabasco

1 szt.

Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy

9,-

WÓDKI CZYSTE
40 ml

0,5 l

FINLANDIA

8,-

80,-

ABSOLUT

8,-

80,-

PAN TADEUSZ

7,-

70,-

STOCK

7,-

70,-

ŻUBRÓWKA BIAŁA

7,-

70,-

WYBOROWA

7,-

70,-

ŻOŁĄDKOWA GORZKA
DE LUX

7,-

70,-

BOCIAN BIAŁY

7,-

70,-

40 ml

0,5 l

0,7 l

WÓDKI SMAKOWE

ŻUBRÓWKA Z TRAWĄ

8,-

80,-

ŻOŁĄDKOWA GORZKA
TRADYCYJNA

7,-

70,-

ŻOŁĄDKOWA GORZKA
Z MIĘTĄ

7,-

70,-

Alkohol sprzedawany tylko osobom pełnoletnim

0,7 l

WÓDKI SMAKOWE
40 ml

0,5 l

ŻOŁĄDKOWA GORZKA
Z FIGĄ

7,-

70,-

SOPLICA

8,-

80,-

ABSOLUT

8,-

FINLANDIA

8,-

czarna porzeczka / cytryna z nutą miodu / śliwkowa
truskawkowa / wiśniowa / mirabelkowa / pigwowa
orzech laskowy/ orzech włoski / jabłkowa / malinowa
jagodowa

kurant / vanilia / pears / lime
blackcurrant / cranberry /coconut
grapefruit / lime / mango / redberry

0,7 l

112,80,-

112,-

WHISKEY I WHISKY
40 ml

GRANT’S BLUE

0,5 l

0,7 l

12,-

168,-

GRANT’S GREEN

12,-

168,-

GRANT’S RED

12,-

BUSHMILLS ORGINAL

13,-

Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy

120,-

WHISKEY
40 ml

0,5 l

0,7 l

JAMESON

14,-

140,-

196,-

JACK DANIELS

15,-

150,-

210,-

JACK DANIELS HONEY

15,-

150,-

JIM BEAM

12,-

168,-

JIM BEAM APPLE

12,-

168,-

JIM BEAM RED STAG

12,-

168,-

JIM BEAM BLACK

16,-

224,-

BALLANTINES FINEST

12,-

BALLANTINES BRASIL

12,-

168,-

BALLANTINES HARD FRIED

15,-

210,-

14,-

196,-

JOHNY WALKER BLACK
JOHNY WALKER RED

12,-

Alkohol sprzedawany tylko osobom pełnoletnim

120,-

120,-

168,-

168,-

RUMY
HAVANA CLUB 40ml

BACARDI SUPERIOR 40ml

13,-

8,-

BACARDI BLACK 40ml
8,-

CAMPITAN MORGAN
WHITE 40ml
10,-

WERMUTY

MARTINI BIANCO 100ml

MARTINI ROSATO 100ml

MARTINI ROSSO 100ml

MARTINI FIEROSSO 100ml

12,-

12,-

12,-

12,-

Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy

GINY
LUBUSKI GIN 40ml

SEAGRAM’S GIN 40ml

7,-

8,-

SEGRAM’S GIN
LIME TWISTED 40ml
8,-

TEQUILA

TEQUILA SIERRA
REPOSADO 40ml

OLMECA TEQUILA 40ml
BLANCO

TEQUILA SIERRA
SILVER 40ml

OLMECA TEQUILA
GOLD 40ml

14,-

15,-

12,-

15,-

KONIAK
METAXA*****
14,-

40ml

Alkohol sprzedawany tylko osobom pełnoletnim

LIKIERY
JAGERMEISTER 40ml

ARCHERS 40ml

APEROL APERITIVO 40ml

BOLS AMARETTO 40ml

CAMPARI 40ml

BOLS BLUE 40ml

9,-

9,-

9,-

9,-

9,-

9,-

MALIBU 40ml

BOLS TRIPLE SEC 40ml

KAHULA 40ml

BOLS BANANA 40ml

9,-

14,-

9,-

9,-

COINTREU 40ml

BAILEYS IRISH
CREAM 40ml

SAMBUCA 40ml

PASSOA 40ml

14,-

10,-

13,-

10,-

Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy

KARTA WIN
WINA CZERWONE
BADAGONI GEOGORIA
ALAZANI
VALLEY

46,0,75 l

UNO MERLOT
& MALBEC

46,0,75 l

PATRIA VINHO
TINTA SUAVE

41,-

0,75 l

Wiśniowy świeży zapach harmonizuje z słodyczą wina.
W smaku odnajdziemy mocne nuty wiśni z dodatkiem aromatów
owoców leśnych. Zrównoważone, o wyraźnej słodyczy. Specjalna selekcja lokalnych gron wpływa na niepowtarzalność wina.
Polecane dla osób kochających naturalną słodycz wina.

czerwone, półsłodkie
kraj pochodzenia: Turcja

Ciemnoczerwony kolor z odcieniami śliwki. W zapachu
intensywny i przyjemny owocowy aromat. W ustach zrówno-

ważony smak w połączeniu z dobrą owocowością i gęstością.
Ujmuje długim i niezapomnianym finiszem. Będzie smakowitą nagrodą po długim i wyczerpującym dniu.

czerwone, półwytrawne
kraj pochodzenia: Bułgaria

Winogrona używane do jego produkcji zbierane są ręcznie,
dzięki czemu winnica może zapewnić najwyższą jakość
trunku. Doskonałe wino o piękniej rubinowej barwie, znako-

micie zbalansowane i charakteryzujące się bogatymi aromatami dojrzałych owoców. Słodki smak wina

Alkohol sprzedawany tylko osobom pełnoletnim

białe, słodkie
kraj pochodzenia: Portugalia

WINA BIAŁE
LAS MONTANAS
CHARDONNAY
36,0,75 l
OLARIA
WHITE
39,0,75 l
CANEPA
SAUVIGNON

Łagodne, delikatne wino z wyczuwalnymi w smaku cytrusami. Wino o zapachu i smaku soczystych owoców egzotycznych, uzupełnionych o aksamitny, dębowy finisz.
białe, wytrawne
kraj pochodzenia: Chile
Wino o świeżym owocowym aromacie i pięknej cytrynowej
barwie. Wytwarzane wyłącznie z najwyższej jakości, ręcznie
zbieranych winogron dojrzewających w słonecznych winni-

cach rejonu Alentejo. Wino o delikatnych nutach cytrusowych.

To wyjątkowe wino jest przepełnione owocowym aromatem
o jasnożółtej barwie. Świeże wino o delikatnej, przyjemnej

BLANC
46,0,75 l

kwasowości, charakteryzuje się wyjątkowymi nutami jabłka,
ananasa i brzoskwini.

ERNST LUDWIG
RIESLING

Wino o cytrusowej świeżości i dyskretnym bukiecie z nutami
minerałów. To elegancki riesling o bladożółtej, mieniącej się

49,0,75 l

PATRIA VINHO
BRANCA SUAVE
44,0,75 l
BADAGONI GEOGRIA
ALAZANI VALLEY
46,0,75 l

białe, wytrawne
kraj pochodzenia: Portugalia

refleksami barwie. W ustach pojawia się idealna równowaga
słodyczy i kwasowości.

białe, wytrawne
kraj pochodzenia: Chile

białe, półwytrawne
kraj pochodzenia: Niemcy

Winogrona używane do jego produkcji zbierane są ręcznie,
dzięki czemu winnica może zapewnić najwyższą jakość

trunku. Białe, słodkie wino o krystalicznie czystej, cytrynowej
barwie. Zachwyca wyraźnie wyczuwalnymi owocowymi
aromatami. Subtelna słodycz czyni to wino wyśmienitym
białe, słodkie
dodatkiem do ciast i deserów.
kraj pochodzenia: Portugalia
Winogrona używane do jego produkcji zbierane są ręcznie,
dzięki czemu winnica może zapewnić najwyższą jakość
trunku. Białe, słodkie wino o krystalicznie czystej, cytrynowej

barwie. Zachwyca wyraźnie wyczuwalnymi owocowymi
aromatami. Subtelna słodycz czyni to wino wyśmienitym
białe, słodkie
dodatkiem do ciast i deserów.
kraj pochodzenia: Portugalia

Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy

WINA MUSUJĄCE
AMANTI

PINOT GRIGIO
54,0,75 l
AMANTI
EXTRADRY
59,0,75 l

AMANTI DRY

24,59,0,2 l 0,75 l

MICHEL
ANGELO

39,0,75 l

Wyśmienite, lekkie i orzeźwiające wino,. Jest szczególnie
cenione za owocowe aromaty gruszek oraz melonów z
bogatym kwiatowym bukietem i przyjemnym miodowym

wykończeniem. Wyjątkowo orzeźwiające wino o pięknej
słomkowej barwie o owocowych i kwiatowych aromatach.
Odpowiednie również dla wegetarian.

prosecco, wytrawne
kraj pochodzenia: Włochy

Włoskie wino musujące o przyjemnych aromatach żółtych
owoców, pośród których rozpoznać można dojrzałe jabłko,
mirabelkę i gruszkę. W ustach wyraźna kwasowość i subtelny

posmak słodyczy. Znakomity aperitif, a także towarzystwo dla
owoców morza, sałatek, a nawet deserów.

prosecco, półwytrawne
kraj pochodzenia: Włochy

Bąbelki w tym białym, orzeźwiającym winie powstają w
sposób całkowicie naturalny, gdyż pochodzą z fermentacji

samego płynu. Swoim mocno owocowym smakiem gruszek,
jabłek i brzoskwiń Prosecco Amanti z pewnością urozmaici
romantyczne spotkania we dwoje.

prosecco, półsłodkie
kraj pochodzenia: Włochy

Michelangelo powstało z inspiracji włoską kulturą, miłości do
piękna i dbałości o każdy detal. Jego niewymuszona elegancja
urzeka i działa na zmysły. Jest eleganckie a jednocześnie
lekkie i słodkie jak wieczór we dwoje. Idealne do przystawek
i deserów, jako uzupełnienie posiłku albo solo.

szampan, słodkie
kraj pochodzenia: Polska

NA NASTĘPNEJ STRONIE ZOBACZ NASZE
WINA REGIONALNE!

Alkohol sprzedawany tylko osobom pełnoletnim

WINA REGIONALNE
Umieśliliśmy tutaj nasze najlepsze wina. Wino, które tu znajdziecie pochodzi od regionalnych sprawdzonych winiarni. Są to wina o droższej cenie, dla osób, które cenią sobie
dobrą jakość oraz smak inny od tych znanych z półek sklepowych.

WINNICA JAKUBÓW
Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w produkcji wina oraz wyższe wykształcenie
biotechnologiczne pomaga nam w pełni zrozumieć przemiany zachodzące podczas robienia wina i pozwala lepiej kierować procesem jego wytwarzania. Produkujemy wina tradycyjnymi metodami, bez dodatku wody i cukru. Wszystko to składa się na wino dorównujące światowym standardom. Nagrody w konkursach win oraz wysokie noty przy okazji
różnych degustacji potwierdzają wysoką jakość wina wytwarzanego w Winnicy Jakubów.

JAKUBÓW
SOLARIS
95,0,5 l

JAKUBÓW
B&R7

110,0,75 l

Białe, słodkie wino pochodzące z regionu Dolnośląskiego
w Polsce. Produkowane jest ze szczepu Solaris. Dzięki bardzo

późnym zbiorom i szlachetnej pleśni na gronach udało się zrobić
pełne i oleiste wino. W ustach intensywna słodycz zbalansowana
soczystą kwasowością. Wyczuć można aromaty miodu, konfitur
oraz kwiatów. Wino zdecydowanie warte swojej ceny

wino, słodkie
kraj pochodzenia: Polska

Wino czerwone. Fermentacja przebiegała w temperaturze 25°C z
ręcznym zatapianiem czapy (kożucha). W efekcie mamy połączone
roczniki, które pod względem pogody były diametralnie różne.
Mimo, że jednakowo winifikowane, dały wina mocno zróżnicowane. Rok 2017 odpowiada za wszystko, co delikatne, lekkie i owocowe w winie. Z kolei 2018 dodaje struktury i siły

Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy

wino, wytrawne
kraj pochodzenia: Polska

