
Nalewka Wiśniewski 16%  (40 ml)  14

12 Baileys  (40 ml)  14
Jagermeister  (40 ml)  14

Baczewski  (40 ml/ 0,5l)  9/ 80
Karavan  (40 ml/ 0,7l)  12/ 180
Wódka BIO  (40 ml/ 0,7l)  16/ 220
Wódka BIO starzona  (40 ml/ 0,7l)  16/ 220
Ekiss  (40 ml/ 0,7l)  18/ 240

Johnnie Walker Black  (40 ml)  20
Ballantines  (40 ml)  15
Jack Daniels  (40 ml)  20
Legendaire Jaune Single Malt  (40 ml)  25
Thompson’s Blended Sauternes Finish  (40 ml)  25

Seagram’s  (40 ml)  15
Mazzetti  (40 ml)  24

Bacardi Black  (40 ml)  15
Matouba Agricole Gold Amber  (40 ml)  20

Stock  (40 ml)  13
Metaxa  (40 ml)  13
Romate Brandy de Jerez  (40 ml)  14
Saint Aubin Bas Armagnac  (40 ml)  32

Cognac Karavan cynamon  (40 ml)  25
Cognac Karavan wanilla  (40 ml)  25

Arak  (40 ml)  18
Mazzetti Grappa Incanto Nebbiola Burbaresco  (40 ml)  37

Nalewki

Likiery

Wódka

Whisky

Gin

Rum

Brandy

Koniak

Destylaty

Zwierzyniec  (0,5 l)  14
Zwierzyniec  (0,3 l)  12
Zwierzyniec Witbier (0,5 l)  14
Zwierzyniec Witbier (0,3 l)  12
Guinness  (0,4 l)  18
Guinness Currant (0,4 l)  18 
z sokiem porzeczkowym

Kazimierskie Jasne  (0,5 l)  15
Kazimierskie niepasteryzowane  (0,5 l)  15
Kazimierskie Marcowe Jasne  (0,5 l)  15
Kazimierskie Ciemne  (0,5 l)  15
Bezalkoholowe  (0,33 l)  12
Cydr lubelski  (0,4 l)  14

Kwas litewski  (0,5 l)  14
Kwas Ostrobramski (max. 0,5% alk.) (0,5 l)  14
Podpiwek Staropolski  (0,5 l)  14

Mojito    26
Rum, cukier, mięta, limonka, woda gazowana

Aperol Spritz    28
Aperol, Prosecco, woda gazowana

Gin & Tonic    25
Gin, Tonic, limonka

Cuba libre    25
Rum, Coca Cola, sok z limonki

Oriental Night   32
Arak, Wódka, Jellab

Sunrise Pause   32
Arak, Syrop z granatów, sok pomarańczowy

Arak Madu   30
Arak, sok z limonki, miód

Piwo beczkowe

Piwo butelka

Kwasy i podpiwki

Drinki

MENU
① Zboża zawierające gluten (tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich szczepy hybrydowe)  

i produkty pochodne
②	 Skorupiaki i produkty pochodne
③	 Jajka i produkty pochodne
④	 Ryby i produkty pochodne
⑤	 Orzeszki ziemne (archaidowe i produkty pochodne)
⑥	 Soja i produkty pochodne
⑦	 Mleko i produkty pochodne
⑧	 Orzechy tj. (Amygdalus communis L), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans 

regia), nerkowce (Anacardium occidental), orzechy pekan (Carya illinoiesis/Wangenh/K.Koch), orzechy 
brazylijskie (Bertholletia exelsa), pistacje (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland 
(Macadamia trifolia) i produkty pochodne

⑨	 Seler zwyczajny i produkty pochodne
⑩	 Gorczyca i produkty pochodne
⑪	 Nasiona sezamu i produkty pochodne
⑫	 Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na SO

2
⑬	 Łubin i produkty pochodne
⑭	 Mięczaki i produkty pochodne

*SUBSTANCJE ZAWIERAJĄCE ALERGENY:



Tabbouleh ①*  (150g)    14 
sałatka narodowa z natki pietruszki

Hoummos ①⑪*	(180g)    18 
pasta z ciecierzycy z dodatkiem czosnku, sosu sezamowego i soku z cytryny, podawany z pitą

Hoummos beiruty ①⑪*	(180g)     22 
pasta z ciecierzycy z dodatkiem czosnku, sosu sezamowego,  
soku z cytryny i papryki chili, podwany z pitą

Hoummos z suszonymi pomidorami ①⑪*	(180g)   22 
pasta z ciecierzycy z dodatkiem czosnku, suszonych pomiodorów,  
sosu sezamowego, soku z cytryny i ziół, podawany z pitą

Hoummos z mięsem ①⑧⑪*	(230g)   28 
Hoummos serwowany z kawałkami smażonej jagnięciny i orzeszkami pini, podawany z pitą

Deska Hoummosów ①⑪*	(300g)   30 
Hoummos, Hoummos beiruty, Hoummos z suszonymi pomidorami, podawany z pitą

Moutabbal ①⑦⑪*	(180g)    22 
pasta z grillowanego bakłażana z dodatkiem sosu sezamowego i soku z cytryny, podawana z pitą

Warak Inab ①⑦*	(6 szt.)    19 
liście winogron nadziewane farszem z ryżem, pomidorami i świeżą natką pietruszki

Labneh ①⑦⑪*	(180g)    18 
delikatny ser z jogurtu z zatarem i oliwą z oliwek, podawany z pitą

Labneh Kodra ①⑦*	(180g)    22 
delikatny ser z jogurtu z warzywami, oliwkami kalamata i świeżą miętą, podawany z pitą

Falafel ①⑦⑪*	(3 szt.)    17
smażone kulki ciecierzycy z warzywami, serwowane z sosem sezamowym, podawane z pitą

Kibbeh ①⑧*	(3 szt.)    28
smażone kulki z kaszy bulgur, nadziewane jagnięciną i orzeszkami pini i migdałami, podawane z pitą

Batata Harra (400g)    19
smażone ziemniaki z czosnkiem, papryką, papryczką chili i świeża kolendra

Batinjan bil Rumman ⑦*	(300g)   24
plastry bakłażana serwowane z jogurtem i owocem granatu

Fatayer ①⑦⑧*	(3 szt.)    19
libańskie pierożki nadziewane szpinakiem i orzeszkami pini

Jawaneh ①③⑪*	(200g)    18
grillowane skrzydełka z kurczaka serwowane z sosem czosnkowym, podwane z pitą

Wątróbka po libańsku ①* (250g)   24
smażona wątróbka drobiowa z czosnkiem, sokiem z cytryny i melasą z granatów, podawana z pitą

Arayes ①⑧*	(150g)    22
mielone mięso jagnięce z orzeszkami pini, serwowane w grillowanej picie

Ser Halloumi ①⑦*	(150g)    28
grillowany ser owczo-kozi, podawany z pitą

Kallaj ①⑦* (150g)    22
Ser halloumi z czarnymi oliwkami w grillowanej picie

Kiełbaski z grilla ①③* (150g)   32
Grillowane pikantne kiełbaski z jagnięciny, podawane z pitą i sosem czosnkowym

Krewetki koktajlowe ①②③*	(200g)   30
duszone w sosie krewetki w ziołach z papryką chili, podawane z pitą

Kukurydza z grilla ⑦*	(1 szt.)    12
grillowana kukurydza, polana masłem i posypana świeżymi ziołami

Tabbouleh ①*  (300g)    22 
sałatka narodowa z natki pietruszki

Fattoush	①*	(300g)   26
sałata, pomidor, natka pietruszki, sumak, ogórek, rzodkiewka, papryka, czerwona cebula,  
świeża mięta, tostowana pita, melasa z granatów

Arnabit Mili (300g)   20
smażony kalafior z czosnkiem i sokiem z cytryny

Sałatka Kaslik ①⑦⑧* (250g)    28
mix sałat, orzeszki pini, smażone daktyle, pomidorki koktajlowe, ser mozarella

Szaszłyk jagnięcy (200g)    62
grillowana marynowana jagnięcina w ziołach libańskich

Kafta (200g)    55
grillowany mielony udziec jagnięcy z przyprawami

Kastaleta (200g)   75
grillowany comber jagnięcy z kosteczkami

Rarytas Szefa (200g)   75
grillowany filet z udźca jagnięcego

Dania z grilla podawane są z sałatką ze świeżych warzyw, pitą i sosami ①③*

Ezmir Lamb ①*     46
duszone kulki jagnięce w sosie pomidorowym ze świeżymi ziołami, warzywami i nutą pomarańczy, (450ml)  
podawane z kaszą bulgur (80g)

Musaka z jagnięciny ①③⑦* (450g)   45
ziemniaki, bakłażan, jagnięcina, sos beszamelowy

Shawarma ①③⑧*	(250g)   57
smażone kawałki jagnięciny z warzywami serwowane w tortilli,  
podane z sałatką ze świeżych warzyw oraz sosami

Gicze jagnięce ①③*	(600g)    72 
Pieczone gicze jagnięce w sosie pomidorowym z oliwkami,  
podane z sałatką ze świeżych warzyw i pitą

Żeberka jagnięce ①③⑩* (400g)   65 
Grillowane żeberka jagnięce, podane z sałatką ze świeżych warzyw,pitą i chutney z czerwonej cebuli

Shish Tawuk ③*(300g)    37
grillowany szaszłyk drobiowy w marynacie cytrynowo-czosnkowej i ziołach

Kafta (250g)    35
grillowana mielona pierś z kurczaka z warzywami i ziołami

Dania z grilla podawane są z sałatką ze świeżych warzyw, pitą i sosami ①③*

Shawarma ①③*	(300g)    37
smażone kawałki piersi kurczaka z kardamonem, serwowane w tortilli  
podane z sałatką ze świeżych warzyw oraz sosami

Mix Grill ③*	   52
szaszłyk jagnięcy (70g), shish tawuk (80g), jagnięca lub drobiowa kafta (70g)

Kaslik Mix Grill ②③*	   62
shish tawuk (80g), szaszłyk jagnięcy (70g), krewetki tygrysie (całe w pancerzu) (3 szt.)

Szaszłyk z miecznika ③④*    55
grillowane kawałki ryby (250g)

Krewetki tygrysie (całe w pancerzu) ②③* (7 szt.)   75
grillowane krewetki, w marynacie czosnkowo-cytrynowej ze świeża kolendrą

Dania z grilla podawane są z sałatką ze świeżych warzyw, pitą i sosami ①③*

Zestaw dla dwojga ①③⑦⑧⑪*	  130
zestaw przystawek zimnych i ciepłych, hoummos (100g), moutabbal (100g), tabbouleh (150g),  
falafel (2 szt.), batata harra (300g), kibbeh (2 szt.), jawaneh (200g), kiełbaski jagnięce (3 szt.)  
kiszonki, podawane z pitą

Zestaw mięs ①③⑧⑪*	   285
kastaleta (3 szt.), shish tawuk (150g), kafta jagnięca (70g), kafta drobiowa (70g),  
kiełbaski jagnięce (2 szt.), kiełbaski jagnięce ostre (2 szt.),żeberka jagnięce (200g),  
kibbeh (2 szt.), skrzydełka z kurczaka (200g), grillowane ziemniaki, kiszonki

Musaka ①*    37
pieczone plastry bakłażana z warzywami w sosie pomidorowym (450g),  
podawana z ryżem basmati (80g)

Talerz wegetariański ①⑦⑪*   47
hoummos (100g), moutabbal (100g), tabbouleh (150g), warak inab (2 szt.),  
falafel (1 szt.), fatayer (1 szt.), podawany z pitą

Warzywa grillowane    32
bakłażan, cukinia, papryka, pieczarka, pomidor, kukurydza

Okra w pomidorach ①    37
okra w sosie pomidorowym z pieczoną ciecierzycą (450g) serwowana z ryżem basmati (80g)

Zestaw dla dwojga ①⑦⑧⑪*	   105
zestaw przystawek zimnych i ciepłych, hoummos (100g), moutabbal (100g), falafel (2 szt.)  
tabbouleh (150g), batata harra (300g), fatayer (2 szt.), warak inab (4 szt.), 
mini bakłażan kiszony (2 szt.), podawany z pitą

Zupa krem z czerwonej soczewicy ①⑦* (500ml)   16
z łezką jogurtu i tostowaną pitą

Zupa Kaslik ①* (500ml)    26
z grillowaną jagnięciną, kurczakiem i warzywami, podawana z pitą

Rosół ①⑨*	(500ml)    16
z makaronem i warzywami

Chłodnik (sezonowo)	⑦* (500ml)   20
z awokado, arbuzem i serem feta

Nuggetsy Drobiowe ①⑦*	(6 szt.)   24
serwowane z frytkami i mizerią

Kasza Bulgur ①⑦*	(150g)   9
przyprawiona zatarem i szałwią

Ryż z makaronem i kardamonem ①⑦*	(150g)  9
Frytki libańskie ③*	(200 g)    12
przyprawione świeżym tymiankiem, podawane z sosem czosnkowym

Frytki (200 g)    10
Pita ①*	   5
Toum (100 g) ③*    7
Krem czosnkowy

Sos paprykowo-pomidorowy (100 g)   7
z chilli i ziołami

Sos amba ⑩*	(100 g)   9
arabski sos na bazie mango

Baklawa ①⑧*	   18
ciasto filo z orzechami

Mahalabia ⑦⑧*	   16
pudding z wodą różaną, pistacjami i musem z fig

Ashta ⑦*    18
krem ashta z owocami, polany syropem z daktyli

Kadayif Bouza  ①⑦⑧*    22
Rożek z ciasta kadayif, nasączony syropem ATTAR z gałką lodów  
(SALEP, MASTYKS, woda z kwiatów pomarańczy), posypane pistacjami

Jellab ⑧*	 (0,3 l)   15
napój daktylowy z wodą różaną, orzechami pinii

Ayran ⑦*  (0,3 l)   12
orzeźwiający napój z jogurtu i mięty

Róża Ice Tea  (0,3 l)   15
mrożona bezkofeinowa herbata Rooibos z wodą różaną

Cytryna Ice Tea  (0,3 l)   15
mrożona bezkofeinowa herbata Rooibos z sokiem z cytryny

Imbir – Limonka  (0,3 l)   15
orzeźwiający intensywny napój z sokiem z limonki i kawałkami imbiru

Lemoniada  (0,3 l)   16
z cytryną i miętą

Lemoniada arbuzowa  (0,3 l)   14
Lemoniada ogórkowa  (0,3 l)   14
Mojito Minto (0% alk.) (0,3 l)   16
Aperol Spritz (0% alk.)  (0,3 l)   20
Ice Coffe ⑦* (0,3 l)   18 
ze słonym karmelem

Ice Coffe ⑦* (0,3 l)   18
z poziomką i miętą

Herbata ze świeżą miętą (zielona, czarna)   14
Herbata libańska   18
Kawa Parzona z arakiem   18
Kawa Parzona z kardamonem   18
Kawa Parzona z cynamonem   16
Karak Czai ⑦*	  18 
herbata z mlekiem, kardamonem i szafranem

Napoje niegazowane  (0,25 l)  8 
napój grapefruitowy, czarna porzeczka 

Napoje gazowane  (0,25 l)  8 
Coca-Cola, Coca-Cola Zero. Fanta, Sprite, Kinley

Soki  (0,25 l)  8 
pomarańczowy, jabłkowy,

Świeżo wyciskany sok  (0,3 l)   16
z pomarańczy

Woda Kropla Delice  (0,33 l)  8 
gazowana

Woda Kropla Beskidu  (0,33 l)  8 
niegazowana

Woda Dzbanek (niegaz.) (1,0 l)  15 
z cytryną i miętą

Woda Dzbanek (gaz.) (1,0 l)  15 
z cytryną i miętą

Herbata Sir William’s     10
Herbata Rooibos bezkofeinowa   10 
Kawa espresso    8
Podwójne espresso    12
Kawa czarna    9
Kawa z mlekiem ⑦*    10
Kawa Latte ⑦*    14
Kawa Latte z podwójnym espresso ⑦*   18
Kawa Cappuccino ⑦*   12

Przystawki zimne

Przystawki ciepłe

SałatkiDania z jagnięciny

Dania z drobiu

Dania KASLIK

Dania wegetariańskie

Zupy

Dania dla dzieci

Dodatki do dań

Desery

Napoje zimne KASLIK

Napoje gorące KASLIK

Napoje zimne

Napoje gorące


