
 

 
 

 

 

 

  

Restauracje Nasza Saska Kępa Nowości 

 Taka perełka tuż za rogiem, a dopiero odkryta... :-) Swojsko, baaardzo smacznie, cenowo super- lubię takie miejsca, na 

pewno wrócę. :-)  
www.facebook.com/Pikanteria  

Aktualnie moja ulubiona restauracja - bez wahania polecam  

 Niedawno odkryłam tę knajpę i od tamtej pory jestem stałym bywalcem. Są drobne mankamenty, ale generalnie 

jedzenie i drinki są bardzo dobre, a ceny przystępne. Jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny, to daję tej knajpie pierwsze 

miejsce w Warszawie. Oczywiście jeśli gustuje się w typowo polskiej kuchni.  

www.zomato.pl  
Z naszej poczty…  

 Bardzo dziękujemy za organizacje przyjęcia z chrzcin. Jedzenie bardzo dobre, atmosfera wspaniała a Pani Jola która 

nas obsługiwała zasługuje na medal.  

Każda kolejna impreza tylko w Pikanterii :) Jesteśmy z mężem bardzo zadowoleni i na pewno będziemy 

polecać. Pozdrawiamy serdecznie.  
pikanteriapoczta@wp.pl  

Ilustrowany kwartalnik jesień – zima 

Ilustrowany kwartalnik jesień – zima 

PIKANTERIA W SIECI 

Do grup od 6 osób doliczany jest serwis 10% 
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NAJLEPSZE DO PRZEKĄSZENIA  

  

Ilustrowany kwartalnik wiosna - lato  
Ilustrowany kwartalnik jesień – zima 

 

Smalec z dodatkami                                             19,00 
Smalec, ogórki kiszone, pieczywo ciemne 
 

Oscypek w dobrym towarzystwie (vege)                 23,00 

Plastry oscypka zapieczone na plackach ziemniaczanych, 

żurawina 
 

To Cię Uskrzydli…   Nowość                24,00 

Pikantne skrzydełka , sos serowy, warzywa  
 

Zboczone śliwki                                                    26,00 
Pieczone śliwki zawinięte boczkiem 

 

PRZEKĄSECZKA, ZAGRYCHA  😊 
 

Bruschetta z chutney 17,00         z pieczonym boczkiem   26,00 
Ciabatta, chutney pomidorowy i marynowany pieczony boczek Nowość  

 
Węgiel z dopłatą plus chrust  Nowość             3000 (groszy) 
Ser cheddar + papryczka jalapeno, frytki, sos  

 
Tatar ze śledzia z chrzanem japońskim     Nowość      28,00 
Śledzik, cebula, ogórek, jabłko, natka, cytryna, wasabi, imbir marynowany 
 

Tatar podany z marynatami                                    34,00 
Najlepsze mięso wołowe, marynaty, musztarda, cebula, żółtko 
 

Wątróbki drobiowe z malinami                               34,00 
 Sałaty, wątróbki drobiowe, boczek, cebula, śliwki, winegret malinowy 
 

Sałata Cezar z kurczakiem                                     34,00 
Sałata rzymska, kurczak, boczek, grzanki, parmezan, sos cezar 
 

Burrata     Nowość                                36,00 
Burrata, chutney pomidorowy, pestki słonecznika, rukola, grzanka 
 

Krewetki autorskie  Nowość                                  42,00 
Krewetki, chilli, masło, białe wino, wacame z sezamem, bagietka  
 

 

PYRA / PASTA  
 

 

Kopytka z wątróbką                       35,00 
Kopytka, wątróbki, boczek, pieczarki, cebula, wino, masło 
 

Kopytka z kurczakiem            36,00 
Kopytka, kurczak, szpinak, podgrzybki, śmietana, parmezan  
 

Kopytka z polędwiczką           37,00 
Kopytka, polędwiczka wieprzowa, prawdziwki, cebula, 
oliwa truflowa, parmezan  
 

Kopytka sezonowe            39,00 

Dodatek do kopytek określa pora roku – proszę pytać obsługę  
 

„Nadziewany Makaron”   Nowość        37,00 
Makaronowe kapelusze faszerowane brokułami i migdałami 
podane w sosie  
 

Afrodisiaco                                              41,00 
Tagliatelle czarne, krewetki Tiger, mule, papryka, pomidory, 
pietruszka, cebula, wino, parmezan 
 

 
 
 

Zapraszamy na śniadanie 
 

 

Lekkie i zdrowe zestawy na 

dobry początek każdego dnia 

Oferta śniadaniowa obowiązuje 

w godzinach 

8:00 - 12:00 
 

 
 

Do grup od 6 osób doliczany jest serwis 10% 

Program Tygodnia 
 

Tuż pod twoim nosem!!! Każdy  dzień  tygodnia niesie  

coś  nowego.  Jest  to  niewątpliwie  świetny pomysł na 

spędzenie wolnego czasu.  
 

Oto program tygodnia: 
 

       P o n i e d z i a ł e k  -  Aperolove  

                                                    Wszystkie w cenie 19,90zł 
 

      W t o r e k  -  dziwny, ale piwny 

Wszystkie regionalne piwa w promocyjnej cenie 8,90zł. 

                                    Piwo Kozel 5litrów w cenie 85,00zł. 
 

      Ś r o d a  -  uczta bawarska 

Do każdej golonki litrowy kufel piwa - 16,00zł.  
 

     C z w a r t e k  -  kuchnia kresowa, staropolska  
W  każdy  czwartek  specjalnie  dla  Państwa  przygotowujemy 

jedną wybraną potrawę z kuchni kresowej lub staropolskiej np.: 
flaczki, kartacze, kiszkę ziemniaczaną, babę ziemniaczaną 
 

      P i ą t e k  -  muzyka na żywo  
Przegląd kapel – koncert 
  

     S o b o t a  -  muzyka lat 60 - 90  
W tle rozbrzmiewa muzyka „Złotych lat”  
 

     N i e d z i e l a  -  dzika niedziela  
W tym dniu kucharze Pikanterii przygotowują potrawy z  

dziczyzny,  takie  jak  rosół  z  kaczki  oraz  dziki  stek. 

Wszystkie dania przyrządzane są według starych receptur. 
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DANIA GŁÓWNE 
ZUPY 

 25,00 

25,00 

DESERY 

14,00  

 

Biesiada w Pikanterii  

Dobry pomysł na spotkanie w gronie rodzinnym lub wśród znajomych.  
Szef kuchni specjalnie dla Was przygotuje np.: 

Deska mięs z grilla (porcja od 6 osób) Sześć rodzajów mięs, sałatki, ziemniaki pieczone, frytki, wybór sosów, serwis  

Indyk pieczony (porcja dla 12-30 osób) Cały indyk faszerowany, podawany z domowymi kopytkami, warzywami, płonący serwis  

Prosie pieczone   (porcja dla 8-20 osób) Prosie marynowane, faszerowane kaszą i podrobami, sałatki, wybór sosów, płonący serwis  

Szynka pieczona  (porcja dla 15-30 osób) Szynka wieprzowa peklowana, ziemniaki pieczone, sałatki, wybór sosów, płonący serwis  

Ilustrowany kwartalnik jesień – zima  

Zupa dnia   (serwowana pn. - pt.)                      7,00 
 

Proszę pytać obsługę 
 

Barszcz czerwony z uszkami                        14,00 
Gotowany na burakach, podawany z ½ tuzina domowych  uszek 
napełnionych mięsnym farszem 
 

Rosół domowy z kołdunami                         14,00 
Rosół z kury i woła podany z ½ tuzina domowych kołdunów  
 

Żur po polsku        16,00                 w chlebie    19,00  
Gotowany na wędzonce i prawdziwkach, podawany z białą kiełbasą 
i jajkiem  
 

 
 

 
 

Szarlotka na ciepło z lodami                         14,00   
Szarlotka, lody waniliowe, sos waniliowy  
 

Ciastko czekoladowe                                     16,00 
Ciastko czekoladowe, wiśnie, lody waniliowe, bita śmietana 
 

Sernik kremowy z białą czekoladą                    16,00 
Kremowy sernik na ciemnym spodzie z sorbetem malinowym 
 

Tiramisu                                                         15,00  
Dobry, sprawdzony przepis 
 

Domowe pierogi siedem gatunków   (50% vege)     34,00 

Mięsne, ruskie, z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z soczewicą, 
kaszanką, szlachcice - szczególnie polecamy z pieca i okrasą 
 

Zielony Raj                            36,00 
Wegańskie gołąbki z kaszą i grzybami  
 

Kartacz                          38,00 
Kartacz z farszem z mięsa i kiszonej kapusty, surówki, okrasa  
 

Stek z kurczaka ze szpinakiem                      38,00 
Pierś z kurczaka, szpinak, śmietana, czosnek, parmezan, frytki, surówki 
 

Żeberka BBQ                                                   39,00 
Żeberka, domowe BBQ, ziemniak z ogniska, cukinia marynowana 
 

Polędwiczki wieprzowe po góralsku             39,00 
Polędwiczki, sos góralski, żurawina, placki ziemniaczane, surówki  
 

Polędwiczki z grzybami  Nowość                 39,00 
Polędwiczki wieprzowe, sos grzybowy, kopytka, surówki   
 

Schab – owy      Nowość                                 39,00 
Schab marynowany, duszony w kapuście z grzybami, puree z ziemniaków  
 

Golonka Pieczona             100g                         7,00 
Golonka z pieca, sosy, ziemniaki pieczone, sałatka z ogórka kiszonego   
 

Kaczka pieczona                                              49,00 
Połowa kaczki, jabłko, wiśnie, ziemniaki z patelni, buraczki 
 

Rostbef wołowy                                        54,00 
Wolno pieczony rostbef wołowy, ziemniaki, warzywa, czosnek, ser 
blue, zsiadłe mleko 
 

Pstrąg z pieca     Nowość                               39,00 
Pstrąg, ziemniaki pieczone, warzywa 
 

Ryba pieczona – proszę pytać obsługę            42,00 
Filet z ryby, czarna soczewica, mascarpone, warzywa sezonowe, sos  
 

Towarzysze pomóżcie!!!   (2 - 3 osoby)             69,00 
Deska naszych najlepszych specjałów    
 
 

Do grup od 6 osób doliczany jest serwis 10% 
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 Napoje gorące  

Herbata Sir Willam's   (kubek) 9,00 

Herbata Rich Mont    (dzbanek)    12,00 
 Kawa bezkofeinowa 7,00 

Espresso 7,00 

Dubleespresso 12,00 

Amerikano - przedłużone espresso 9,00 

Cappucino 8,00 XL podwójne espresso  12,00 

piKAWAnteria  

Espresso Macchiato - espresso, mleczna pianka       8,00 

Mocachino - espresso, czekolada Wedel 8,00 

Cafe Latte - espresso, spienione mleko 12,00 

Cafe Goloso - syrop, mleczna pianka, bita śmietana 14,00 

Cafe Granola - miód, kokos, mleko, bita śmietana 14,00 

Shekerato - espresso, brązowy cukier, kostki, mleko 16,00 

Proponowane syropy (irish cream, czekolada, wanilia, 

orzech laskowy, kokos, mięta) 

0,25l 7,00 

Piwa beczkowe 

0,25l 7,00 

Pilsner 0,3l 10,00 0,5l 13,00 
Kozel 0,3l 8,00 0,5l 10,00 

0,33l 7,00 

Piwa butelkowe 

herbata mrożona 0,25l 7,50 

Piwo pszeniczne  14,00 

Cydr 10,00 

napój energetyzujący 0,25l 10,00 

Corona 0,33l 10,00 

Desperados 0,4l 12,00 

0,25l 7,00 

Raciborskie 0,5l 12,00 

Pomarańczowy/grejpfrutowy/jabłkowy 

Lech free 0,33l 9,00 

z czarnej porzeczki/pomidorowy 

Szersza oferta piw w oddzielnej karcie 

   Dzbanek soku                                   1l.         16,00         

…Sok świeżo wyciskany                                  14,00…    

0,75l 14,00 

0,5l 

Ilustrowany kwartalnik jesień– zima  

Do grup od 6 osób doliczany jest serwis 10% 

 

Napoje zimne/soki  
 

Poczuj smak Bombilli

Jasność płynie z natury 

 Cena 12,00pln/but 

 

 

Napoje rozgrzewające 

 
Herbata Kaszuba                                             15,00 

(Herbata, owoce, miód, cynamon, goździki) 
 

Grzane wino                                                     15,00 

(Wino, pomarańcza, miód, mieszanka przypraw) 
 

Grzane piwo                                                     16,00 

(Piwo, miód, pomarańcza, cynamon, goździki) 
 

Czeski zdrój                                                     17,00 

(Beherovka, sok jabłkowy, jabłka, miód, cynamon, 

goździki) 
 

Biała Dama                                                    17,00 

(Wino białe, miód, jabłka, migdały, kokos, cynamon, 

goździki)  
 

Czekolada na gorąco                                         16,00 

(Czekolada, bita śmietana) 
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6,00 

6,00 

 

 

    

 

 

 

Proponujemy 

Flaszeczka skąpana w lodzie minus 10%  NA ZDROWIE !!! 

       

 

13,00 

Domowa cytrynówka  

 Cytrynówka to pyszny, wyjątkowy trunek, którym warto uraczyć gości. Kieliszeczek domowej cytrynówki można 

podać do herbaty z miodem i cytryną, albo zaoferować ją po kolacji, by swym działaniem wspomogła proces trawienia. W 

upalne dni świetnie smakuje podana z dużą ilością lodu.  

 Aby przygotować domową cytrynówkę potrzebne jest: pół litra spirytusu, 

tyle samo wody mineralnej, jedna szklanka cukru, 6 cytryn.  

 Ten prosty, nie wymagający gotowania przepis na cytrynówkę, pozwala 

osiągnąć  gęsty i naprawdę  smaczny trunek.  Cytrynówka  według  powyższej 

receptury  jest  mocna  i  zarazem  słodka…  Jeśli  lubimy,  gdy  w  cytrynówce 

pływają kawałeczki miąższu cytryny, nie  musimy przecedzać  jej, a  jedynie 

wyłowić duże kawałki owoców. Gdy zaś wolimy klarowne trunki niezbędne jest 

przecedzenie cytrynówki przez gęste sito, lub czystą gazę.  

Do grup od 8 osób doliczany jest serwis 10% Ilustrowany kwartalnik jesień – zima 

Do grup od 6 osób doliczany jest serwis 10% 

Wódka (40ml) 
 

Cytrynówka (domowa) 8,00 

Krupnik   7,00 

Żubrówka (tradycyjna, biała)   7,00 

Żołądkowa (gorzka, de luxe)  7,00 

Stumbras  (różne smaki) 8,00 

Stumbras POTATO  Nowość 8,00 

Luksusowa     8.00 

Siwucha   9,00 

Beherovka      Nowość    9,00 

Finlandia   9,00 

Absolut                                       10,00 

Jȁgermeister   Nowość               12,00 

Nemiroff (smakowe)  Nowość   12,00         

Belvedere      Nowość                18,00 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Aperitif  Vermouth 
 

Martini Bianco, Rosso, Extra Dry, Rosato, Bitter 14,00 

Martini Proseco  14,00 

Campari  (40ml)  14,00 

Gin (40ml) 
 

Beefeater  15,00 

Puerto De Indias Strawberry Gin 15,00 

Bombay sapphire 16,00 
 

Tequila (40ml) 

Silver                                                          12,00 

Gold                                                           12,00 
 

Winiak (40ml) 

Luksusowy                                               9,00 

 

 

 

 

 
 

Whisky (40ml) 
 

Dewar’s White Label   15,00 

Dewar’s YO 12  19,00 

Johnnie Walker Red Label                         15,00 

Johnnie Walker Black Label  19,00 

Ballantines                                                 15,00 

Jack Daniels                                               16,00 

Chivas Regal   12/18                            od  22,00 

Jim Beam           white 16,00          black   19,00 

THE SINGLETON OF DUFFTOWN 15YO         28,00 
GLENFIDDICH 18YO                                           38,00            
 

Cognac (40ml) 

Martell                                                       28,00 

Hennessy                                                   28,00 

Brandy (40ml) 
 

Stock  14,00 

Metaxa          5       15,00                       7     18,00 
 

Likiery (40ml) 

Amaretto                12,00 

Baileys                      14,00 
 

Miody pitne (150ml) 
 

Dwójniak                                                   16,00 

Trójniak                                                     14,00 

Czwórniak                                                  14,00  

Rumy (40ml) 
 

Bacardi Carta Blanca 14,00 

Bacardi Carta Oro 14,00 

Bacardi Carta Negra 14,00 

Bacardi Oakheart  14,00 

Malibu                                                        13,00 

Angostura 5Y            13,00 

Angostura 1919   19,00 

Amaro di Angostura  14,00 
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Ilustrowany kwartalnik jesień – zima 

Do grup od 6 osób doliczany jest serwis 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Laureaci: W 2022 roku liczne grono wyborców, znaczącą większością głosów na Najlepszą Polską Nalewkę 

wybrało nalewka z pigwy, której autorem jest Pan Lech, kolejnym laureatem jest Pan Andrzej, którego 

nalewka z żurawiny zajęła zaszczytne II miejsce. Natomiast III miejsce przypadło nalewce z jeżyn, jej twórcą 

jest Pan Mirek. Wszystkim laureatom gratulujemy!!! 
 

Już za niespełna rok staniemy do dziewiątych wolnych wyborów Najlepszej Polskiej Nalewki. Pamiętajcie, że 

zgłoszenia przyjmowane są końca września, należy osobiście stawić się wraz z nalewką w Restauracji 

Pikanteria.  

 

  

          W tym roku odbyły się już piątek wolne wybory 

Najlepszej Polskiej Nalewki w Restauracji Pikanteria. 

Po raz pierwszy, tak duża frekwencja zatroskanych 

obywateli stanęła do urn wyborczych. Kilkugodzinne 

kolejki, liczne zamieszki oraz tłok przed lokalem 

wyborczym — nie odstraszyły i nie zniechęciły do 

oddania głosu na Najlepszą Polską Nalewkę. Komisja 

Nalewkowa była przetrzymywana wbrew woli w celu 

zliczenia oddanych głosów. Niestety, w tym roku 

zliczanie głosów z oddanych kart wyborczych trwało 

niespełna tydzień. 
 

Zasady zgłoszenia nalewki: Polski Komitet 

Nalewkowy zgłoszenia kandydatów i ilości 1 litra 

przyjmuje do 30 września do godz. 24:00. Spośród 

zgłoszonych kandydatów komitet pod nadzorem 

przewodniczącego wybierze 10 nalewek.  Listy 

wyborcze zostaną zamknięte do 1 października, wtedy 

też przedstawimy kandydatów. 

 

Wybory: Odbywają się co roku w październiku. 

Obywatele do degustacji otrzymują 10 nalewek i za 

pomocą kart do głosowania oddają głos tylko na jedną.  
 

Ósme wolne wybory Najlepszej Polskiej Nalewki 
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LONG DRINK 

 
Marzyciel                                                   22,00 

Aperol, gin lubuski, limonka, sok pomarańczowy, sok 

grejpfrutowy 

 

Martini Fiero – Cydr                                24,00 

Martini Fiero, cydr, owoce 

 

Sex on the beach                                          22,00 
Wódka, likier brzoskwiniowy, sok  pomarańczowy, sok z 

żurawiny  

 

Ruby Relaxer                                               21,00 
Wódka, likier brzoskwiniowy, malibu, sok ananasowy, 

żurawina 

 

Lemon fresh                                                  22,00 
Domowa cytrynówka, sprite, limonka, mięta 

 

Szalony Zielony Bez                                       22,00 

Prosecco, tonic bitter lemon, wyciąg z kwiatu bzu, owoce 

 

Bacardi Mojito                                          21,00 

Bacardi carta blanca, limonka, mięta, brązowy cukier, 

woda gazowana 

 

Bacardi Cuba Libre                                     21,00 

Bacardi carta oro, limonka, coca cola 

 

Bombay Tonice                                         20,00         
Bombay sapphire, tonic, limonka 

 

Blueberry Tonice                                      22,00                                                       
Gin, borówki, tonic bitter lemon, cytryna, lód 

 

South Side                                                 20,00 

Gin, sour, sweet, mięta  

 

Aperol spritz                                                 23,00 
Aperol, prosecco, pomarańcza 

 

Californication           29,00 
Wódka, gin, rum, tequila, likier pomarańczowy, sour,   

sok pomarańczowy 

 

Old Cuban                                            24,00 
Rum black, prosecco, angostura, sweet, sour, mięta   

 

Long Island                                               32,00 

Bacardi, wódka, gin, tequila, triple sec, coca cola 

VIRGIN - ALCOHOL FREE 
  

Mojito                                                 16,00 
Limonka, mięta, cukier brązowy, woda gazowana 

 

Tom Collins                                                    19,00 
Wyciąg z jałowca, tonice, cytryna 

 

Aperol spritz                                                       22,00 
Aperol free, prosecco free, pomarańcza 
 

Proseco Blue Lagoon                                        22,00 
Prosecco free, blue curacao free, tonice, cukier, cytryna   
 

SHOT 
 

Wściekły pies kolejka                                         16,00 
Wódka, sok malinowy, tabasco 
 

Kamikadze  kolejka 4szt.                                            19,00                                                                         
Niebieski lub marakuja  

 

SHORT DRINK 
 

Caipirinha                                      19,00 

Cachaca, limonka, brązowy cukier 
 

Whisky sour                                      24,00 

Whisky, angostura, sok z cytryny, sour, białko  
 

Margarita truskawkowa                               21,00 
Tequila silver, truskawki, sok z limonki, cukier 

 

Penicylina                                       24,00 

Whisky, angostura, imbir, miód, sour, białko  
 

Pornstar Martini                                            22,00 

Wódka, marakuja, sok z limonki, wanilia  

 
 

 

 

Do grup od 6 osób doliczany jest serwis 10% 
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Ilustrowany kwartalnik jesień – zima 

W Rosji: przychodzi facet do kiosku, kupuje gazetę, 

ogląda pierwszą stronę i wyrzuca, sprzedawca pyta się go: 

- Dlaczego wyrzucił pan gazetę? 

- Oglądałem tylko nekrologi 

- Ale nekrologów nie ma na pierwszej stronie! 

- Ten na który czekam będzie 

 

Kaczor ze swoim kierowcą jadą przez miasto. 

- Patrzy na szyld i mówi: garnitur 40zl, spodnie 30zl, 

suknia 45zl, a ludzie marudzą, że jest drogo. 

Kierowca:  

- Panie prezesie, to pralnia. 

 

Dzwoni koleś do Sejmu: 

- Dzień dobry, chcę zostać posłem. 

- Poje*ało pana?! 

- Tak, jakieś inne wymagania? 

 

Jest jedno zdanie powiedziane przez kobietę, które 

sprawia, że mężczyzna najpierw czuje dumę, a potem 

smutek. 

- Przypominasz mi aktora porno ... 

- ... z twarzy. 

 

Gość do kelnera w restauracji: 

- Kelner! Co to jest? To ma być rosół? 

- Ależ proszę szanownego pana, według karty to zupa 

z młodych kurcząt. 

- Jak młodych? 

- Cóż... Woda w której gotowały się jajka. 

 

- Fajna jesteś, jak wypijesz! 

- Ty też jesteś fajny, jak wypiję. 

 

Rozmawiają dwie psiapsiółki: 

- Kochana, ale dlaczego ty tak narzekasz na tę pozycję 

69? 

- Eee tam... On jak zwykle po wszystkim zasypia, a ja 

znowu mam rano wory pod oczami... 

 

Napis na szarfie od kolegów z pracy: 

Dziękujemy Ci za wolny dzień Sławeczku 

W sklepie: 

- Jest wódka? 

- A jest osiemnaście ukończone? 

- A jest koncesja? 

- Oj masz, zażartować nie można... 

 

W barze: 

Klient zamawia "Manhattan". Barman podaje drinka, ale 

w kieliszku pływają jakieś zielone farfocle - pietruszka 

czy inny szczypiorek. 

- A to co?! - Klient na to. 

A barman: 

- Aaa... To? ...Central Park! 

 

Babcia z dziadkiem u lekarza. Lekarz obejrzał, ostukał, 

opukał dziadka i mówi: 

- Musi Pan zrobić badania tzn: krew, mocz, kał i 

nasienie. 

- Co łon gada? - pyta babcię przygłuchy dziadek 

- Mówi, że chce obejrzeć Twoje spodnie od pidżamy. 

 

 Z pamiętnika starej panny: 

- Czasami golę tylko jedną nogę, żeby mieć wrażenie, 

że śpię z mężczyzną. 

 

- Proszę księdza, wydaje mi się, że prowadzę dobre 

życie. - spowiada się facet. 

- Nie piję, nie palę, nie chodzę na dziewczyny. O 

dwudziestej drugiej kładę się spać, wstaję o szóstej. 

W każdą niedzielę chodzę na mszę... 

- Ale czy wytrwasz jak wyjdziesz z więzienia? 

 

Wielu mężczyzn zawdzięcza swój sukces pierwszej 

żonie, a swą drugą żonę - sukcesowi. 
 

Moskwa. Sierioża pyta mamę: 

- Mamo, kiedy pójdziemy na Big Maca i shake"a 

waniliowego? 

- Nie wiem, nie interesuje się polityką. 

 

- Idą takie czasy, że niektórzy będą zaciskać pasa. 

- Tylko, że jedni na brzuchu a inni na szyi. 

 

Do grup od 6 osób doliczany jest serwis 10% 

 

 


