
 

 

KARTA SEZONOWA 
seasonal card 

 

 

 

Zupa sezonowa 18 zł 
Seasonal soup 

 

Smażony kozi ser, glazurowany 

burak, sałata 28 zł 

Fried goat cheese, glazed beetroot, and 

lettuce 

 

Buratta, smażone pomidorki 

koktajlowe z czosnkiem 35 zł 

Buratta, fried cherry tomatoes with garlic 

 

Pieczone roladki z sandacza, sos 

porowy, puree ziemniaczane 57 zł 

Baked zander rolls, leek sauce, and 

mashed potatoes 

 

Konfitowane kacze udko 

kopytka, buraczki 59 zł 

 
Confit duck leg 

potato dumplings, beetroots 

 

Deser 17 zł  

Dessert  

 

 

Serwis nie jest wliczony w kwotę rachunku 

Waiter service is not included in the invoice amount 

 

 

 

 

MAŁE CO NIECO DO WINA… 

LITTLE BITE FOR WINE 
 

Deska serów  

Cheese selection  

duża / large  80 zł/ 300 g 

mała / small  45 zł/ 170 g 

 

Talerz wędlin 

śródziemnomorskich 
Mediterranean meats 

duża / large 70 zł/ 150 g 

mała / small 38 zł/ 85 g 

 

Carpaccio wołowe 
Beef carpaccio 

38 zł  / 180 g 

 

Mix włoskich 
Italian mix 

37 zł  / 220 g 

 

Foie gras (terina z kaczki) 
na konfiturze z czarnej porzeczki 

Foie Gras pate, black currant jam 

39 zł / 180 g 

 

Ślimaki po burgundzku 

zapiekane w maśle ziołowym z 

czosnkiem i parmezanem 

  Burgundy snails baked in herb butter 

with garlic and Parmesan cheese 

32 zł / 75 g (6szt.) 

 

 
 



 

 

 

 

NAPOJE 

water & juices 

 

CHIARELLA  355 ml 12 zł  

woda /water   700 ml 20 zł 

 

GALVANINA   355 ml 15 zł 

Napoje chłodzone/chilled drinks 

 
Granat 

Mandarynka 

Czerwona pomarańcza z borówką 

Zielona herbata 

Cola BIO 

Czarna z nutą brzoskwini 

 

Tonic FEVER TREE  200 ml 10 zł 

Premium Indian / Mediterranean 

 

 

Herbata     10 zł 

Kawa czarna    11 zł 

Cappuccino     12 zł 

Espresso    11 zł 

Espresso doppio   20 zł 

 

Sangria z owocami   125 ml 10 zł 

Sangria dzbanek           1 l 40 zł 
 

Gin Heritage Magnolia         5cl 18 zł 

Whiskey Flaming PIG         5cl 22 zł 

Wiśniówka JAKOB HABERFELD   5 cl 24 zł 

 

OPO Wine Spritzer  330 ml 21 zł 
truskawka, malina 

OPO Wine Spritzer  330 ml 21 zł 
cytryna, imbir 

 

Herbata zimowa    25 zł 

(imbir, żurawina, mięta) 

 

Grzane wino - białe, czerwone 
mulled wine – red, white   20 zł 

 

 

 

 

 

Drodzy Państwo! 

Serdecznie witamy w  

La Passion du Vin w Szczecinie. 

Pragniemy zaprosić Państwa na 

kulinarną podróż po zakątkach 

Europy i świata. Proponujemy 

doskonały mariaż jedzenia z winem 

w klimatycznych wnętrzach naszej 

winiarni. Do państwa dyspozycji 

czeka blisko 400 gatunków win. 

Relaksująca muzyka i doświadczeni 

sommelierzy pozwolą cieszyć się 

każdą chwilą spędzoną w naszej 

winiarni. 

 

Udanych wrażeń! 

 

 

 

 

 

 

Dear Guest! 

We are thrilled to welcome you to 

the La Passion du Vin in Szczecin. 

We would like to invite you on a 

culinary trip across Europe and the 

world. We offer you a great 

combination of wine and food in 

our cosy wine bar. We have nearly 

400 varieties of wine waiting for 

you. Relaxing music and 

experienced sommeliers are here to 

help you enjoy every moment of 

your visit with us.  

We hope you enjoy the experience! 


