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W duchu rzemieślniczego spojrzenia na gastronomię, szukamy

coraz to nowszych, kreatywnych pomysłów na naszą kuchnię. 

Gdy jest to tylko możliwe unikamy mrożonych i gotowych

produktów i przygotowujemy je od podstaw w naszej kuchni, 

używając lokalnych, świeżych składników, takich jak wołowina

z kaszubskich pastwisk.

Mamy nadzieję, że będzie „Pani/Pan zadowolony”.
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Mozzarella-cheetos sticks 41
Popularne jedzenie pubowe w USA z twistem.
Panierowana w cheetosach i japońskim panko, 
smażona, podawana z naszym piwnym ketchupem.

Domowe precelki 42
Robione na miejscu z ekstraktem słodowym,
oraz do wyboru z sosem serowym lub musztardą piwną.

Mini corndogi w cieście piwnym 42
Kiełbaski  smażone w cieście, podawane z własną musztardą piwną.
Jedzenie na patyku? Prawdziwa amerykańska pomysłowość:)

AKCEPTUJEMY PŁATNOŚCI KARTAMI VISA I  MASTERCARD 

OFERUJEMY OPCJĘ WYPŁATY GOTÓWKI -  CASHBACK

PRZY GRUPACH OD 8 OSÓB NALICZAMY 10% SERWISU

WEGETARIAŃSKIE WEGAŃSKIE BEZGLUTENOWE

https://goo.gl/maps/81cRc1hhq862
mailto:biuro%40no5.bar?subject=Zapytanie%20ofertowe
https://www.facebook.com/No.5sopot/
https://www.instagram.com/no.5.sopot/
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Pimientos de Padrón 38
Ikona hiszpańskich tapas już w Sopocie. Delikatne zielone papryczki, 
grillowane w bardzo wysokiej temperaturze, skropione oliwą
oraz sokiem z limonki, wraz z płatkami wędzonej soli morskiej. 

Quesadilla z serem i guacamole 44
Rozpływający się ser cheddar, guacamole i pico de gallo,
wszystko to w grillowanej pszenicznej tortilli. Po prostu pyszne.

Quesadilla z wołowiną bulgogi i karmelizowanym kimchi 48
Roztopiony ser cheddar w towarzystwie wołowiny z kaszubskich pastwisk, 
naszego sosu bulgogi oraz karmelizowanego kimchi, zawinięte w dużą 
pszeniczną tortillę. Trochę ostrości i dużo frajdy.

Wegańskie ostro-orzechowe quesadilla z jackfruit 47
Delikatnie ostro-orzechowy sos z szarpanym, podsmażonym 
jackfruit owinięte w grillowaną na ciepło tortillę. 

Mechaniczna pomarańcza w kurniku 39
Chrupiące kawałki kurczaka, obtoczone w sosie BBQ
i kandyzowanej skórce pomarańczy.

Mechaniczna pomarańcza na drzewie 40
Chrupiące kawałki jackfruit, obtoczone w sosie BBQ
 i kandyzowanej skórce pomarańczy.

WEGETARIAŃSKIE WEGAŃSKIE BEZGLUTENOWE

https://goo.gl/maps/81cRc1hhq862
mailto:biuro%40no5.bar?subject=Zapytanie%20ofertowe
https://www.facebook.com/No.5sopot/
https://www.instagram.com/no.5.sopot/
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Fugly burger  48
Nasz house burger, może nie jest najładniejszy
(niektórzy mówią, że jest f@#*ing ugly), ale wyjątkowy!
Kaszubska wołowina, sałata, pomidor, czerwona cebula,
pikle, piwny ketchup i majonez. Nowy f@#*ing klasyk!

Podwójny ser, podwójny bekon 55
Nasz Fugly burger z podwójnym serem oraz podwójnym bekonem. 
Ulepszona perfekcja!

Whiskey onion 58
Karmelizowana cebula w whiskey, bekon w wędzonym syropie
klonowym i bourbonie, a do tego, jajko sadzone, ser, sałata,
pomidor, pikle, sos BBQ i majonez.
Możesz potrzebować dodatkowych serwetek:)

Queso fundido z kaktusem 56
Przyprawiony chorizo burger z wołowiny z kaszubskich pastwisk
z grillowanym kaktusem nopal, domowej roboty sosem serowym, 
majonezem chipotle-ananasowym, sałatą, pomidorem, 
czerwoną cebulą, piklami oraz naszym piwnym ketchupem.

Ostro-orzechowy z bekonem 56
Delikatnie ostro-orzechowy sos w cheese burgerze z bekonem, 
sałatą, pomidorem, czerwoną cebulą, piklami oraz majonezem.

Wegański fasolowy z burakiem 53
Delikatnie ostry fasolowo-buraczany kotlet z serem wegańskim, 
guacamole, sałatą, pomidorem, czerwoną cebulą, piklami
oraz naszym ketchupem piwnym.

WYBIERZ SWÓJ 
DODATEK:

FRYTKI

TORTILLA CHIPS

DODATKOWA 
PORCJA?

MIĘSA 13

BEKONU               6

SERA 5

WEGETARIAŃSKIE WEGAŃSKIE BEZGLUTENOWE

https://goo.gl/maps/81cRc1hhq862
mailto:biuro%40no5.bar?subject=Zapytanie%20ofertowe
https://www.facebook.com/No.5sopot/
https://www.instagram.com/no.5.sopot/
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Czosnek z parmezanem i ziołami 36
Bomba umami. Wędzony czosnek, parmezan w połączeniu z oregano, 
rozmarynem oraz tymiankiem. Działa na wszystkie zmysły.    

Chili-lime 37
Przykryte przydymionymi meksykańskimi przyprawami ze świeżą limonką
i cebulą. Podane w towarzystwie naszego chipotle-ananasowego majonezu.

Carne asada 57
Grillowana wołowina marynowana w świeżej limonce. Podana z sosem 
serowym, kolendrą, jalapeño, limonką oraz śmietaną. Californijski klasyk.

Chipotle chicken 54
Duszony w piwie i przyprawach kurczak chipotle, podawany z wędzonym 
twarogiem, piklowaną czerwoną cebulką, kolendrą i śmietaną.

Wołowina bulgogi k-fries 57
Nasze frytki przykryte cieńko pokrojoną, marynowaną w sosie bulgogi 
wołowiną z kaszubskich pastwisk, posypane lekko ostrym,
domowej roboty kimchi z podsmażonym jajkiem na czubku.

Wegańskie k-fries 51
Podane z domowej roboty sosem bulgogi i kimchi z wędzonym tofu
i grzybami shimeji.
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Klasyczne 51
Domowej roboty, najlepszy sos serowy, świeże pico de gallo,
guacamole, jalapeño, kolendra, limonka oraz śmietana
 – wszystko to na świeżych tortilla chips. Pyszności.

Chipotle chicken 56
Szarpany kurczak, duszony w piwie oraz w chipotle i przyprawach,
podany na chrupiących tortilla chips wraz z sosem serowym,
piklowaną czerwoną cebulką, guacamole, kolendrą i śmietaną.

Cinnamon-sugar 31
Teraz coś dla fanów słodkości. Delikatne i oczywiście słodkie
– genialna alternatywa słonych nachos. Świeżo smażone 
tortilla chips, obtoczone w cukrze i cynamonie.

https://goo.gl/maps/81cRc1hhq862
mailto:biuro%40no5.bar?subject=Zapytanie%20ofertowe
https://www.facebook.com/No.5sopot/
https://www.instagram.com/no.5.sopot/
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Dwie tortille z grillowaną, marynowaną w limonce wołowiną,
wędzonym twarogiem, cebulą, guacamole, kolendrą i śmietaną. 

Chipotle chicken 53
Dwie tortille z szarpanym i duszonym w piwie, chipotle i przyprawach
kurczakiem z  piklowaną czerwoną cebulką, guacamole, kolendrą i śmietaną.

Wołowina bulgogi z kimchi 55
Dwie tortille wypełnione cieńko pokrojoną, marynowaną w naszym
sosie bulgogi wołowiną, z dodatkiem domowej roboty kimchi,
guacamole, dymką oraz sezamem.

Tempura avocado 54
Dwie tortille z avocado w chrupiącej panierce tempura 
ze świeżą kapustą, pico de gallo, jalapeño i świeżą kolendrą.

B
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s Carne asada 60

Duża, pszenna tortilla wypełniona grillowaną i marynowaną w limonce
wołowiną, wraz z naszym sosem serowym, ryżem kolendrowo-limonkowym, 
czarną fasolą, guacamole, pico de gallo i oczywiście świeżą kolendrą:)

Chipotle chicken 57
Zawinięte w dużą, pszenną tortillę: szarpany, duszony w piwie i przyprawach 
kurczak, ryż kolendrowo-limonkowy, czarna fasola, nasz sos serowy,
piklowana czerwona cebulka, guacamole, pico de gallo i świeża kolendra.

Wegańskie burrito z czarną fasolą, ryżem i kaktusem 56
Zawinięty w dużą pszenną tortillę ryż kolendrowo-limonkowy
w towarzystwie czarnej fasoli, grillowanego kaktusa nopal,
guacamole, pico de gallo, jalapeño oraz świeżej kolendry.

WYBIERZ 
SALSĘ 
DO TACO:

SALSA VERDE

SALSA ROJA 

WYBIERZ 
SALSĘ 
DO BURRITO:

SALSA VERDE

SALSA ROJA 

https://goo.gl/maps/81cRc1hhq862
mailto:biuro%40no5.bar?subject=Zapytanie%20ofertowe
https://www.facebook.com/No.5sopot/
https://www.instagram.com/no.5.sopot/
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Buffalo 48
Prawdziwy amerykański klasyk. Smażone skrzydełka z kurczaka
w ostro-maślanym sosie buffalo z blue cheese dipem, 
aby zgasić ich ognisty charakter.

Latająca świnia 51
Skrzydełka obtoczone w drobno posiekanym bekonie, 
wędzonym syropie klonowym i bourbonie. Niebo istnieje.

Pineapple teriyaki 47
Słodkie, słone, kwaśne, ciągnące, limonkowe, czosnkowe, 
ananasowe i yummy!

Sriracha-honey 48
Smażone skrzydełka obtoczone w ostrym sosie Sriracha i słodkim
miodzie. Posypane dymką i sezamem. Słodkie czy ostre? Sprawdź sam!

Wegańskie buffalo 49
Wegańskie “skrzydełka”? Kalafior! Smażony na wegańskiej panierce
 i obtoczony w naszym ostrym sosie Buffalo. 
Wszystko podane wraz z sojowym dipem ranch.

D
es
er
y Ciasta oraz desery

W naszej ofercie posiadamy codziennie nowe desery oraz ciasta
aby zadowolić każdy gust. Jeżeli jesteście zainteresowani 
zapytajcie obsługę, co dziś serwujemy.

NIE MOŻEMY ZAGWARANTOWAĆ, ŻE NASZE DANIA SĄ W 100% WOLNE OD ORZECHÓW ORAZ 
PRODUKTÓW ICH POCHODZENIA. NASZE OPISY NIE ZAWIERAJĄ WSZYSTKICH SKŁADNIKÓW. 
PROSIMY PYTAĆ OBSŁUGĘ JEŻELI POSIADAJĄ PAŃSTWO ALERGIĘ, BĄDŻ PRZECIWSKAZANIA.

WEGETARIAŃSKIE WEGAŃSKIE BEZGLUTENOWE

https://goo.gl/maps/81cRc1hhq862
mailto:biuro%40no5.bar?subject=Zapytanie%20ofertowe
https://www.facebook.com/No.5sopot/
https://www.instagram.com/no.5.sopot/
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     KIELISZEK 150 ML / KARAFKA 0,5 L / BUTELKA

Wina białe
Airen Clearly Organic       17 / 52 / 80
Hiszpania / La Mancha - rześkie / owocowe / banany / jabłka

Chateau Isolette Classique Blanc       17 / 52 / 80
Francja / Dolina Rodanu - świeże / cytrusy / jabłka

Dom Mamede Branco       18 / 56 / 85
Portugalia / Lizbona - eleganckie / delikatne / jabłka / orzechy / migdały

Riesling Spatlese trocken Rudi Ruttger  -- / -- / 130
Niemcy / Palatynat - eleganckie / złożone / cytrusy / brzoskwinie / jabłka

Muscaris Winnica Jadwiga -- / -- / 170
Polska / Dolny Śląsk - cytrusy / wosk pszczeli / rodzynki / pieczone jabłka

Wina różowe
Chateau Isolette Marius Rosé   17 / 52 / 80
Francja / Dolina Rodanu - lekkie / owocowe / truskawki / arbuz

Wina czerwone
Tempranillo Clearly Organic   17 / 52 / 80
Hiszpania / La Mancha - gładkie / owocowe / wiśnie / owoce leśne

Chateau Isolette Classique Rouge       17 / 52 / 80
Francja / Dolina Rodanu - okrągłe / owoce leśne / karmelizowane wiśnie

Dom Mamede Tinto    18 / 56 / 85
Portugalia / Lizbona - gładkie / przyjemne / jagody / czereśnie

Chateau Isolette Cuvée Prestige Rouge       -- / -- / 120
Francja / Dolina Rodanu - pełne / dobrze zbudowane / tytoń / marcepan

Merlot+Cabernet Cyclist   -- / -- / 120
Chorwacja / Danube - pełne / długie / wiśnie / czereśnie / truskawki

Primitivo Monili Tarrantino   -- / -- /140
Włochy / Apulia - lekkie / owocowe / porzeczki / wiśnie / przyprawy

Chateau Isolette La Bohème 2015       -- / -- / 180
Francja / Dolina Rodanu - szlachetne / dojrzałe wiśnie / fiołki / lukrecja

Wino musujące i prosecco
Prosecco Extra Dry DOC Treviso Costaross 20 / -- / 120
Włochy / Veneto - rześkie / intensywnie owocowe / jabłka / cytrusy

Chateau Isolette Rosé Mary  20 / -- / 120
Francja / Dolina Rodanu - półwytrawne / lekkie / świeże / eleganckie

https://goo.gl/maps/81cRc1hhq862
mailto:biuro%40no5.bar?subject=Zapytanie%20ofertowe
https://www.facebook.com/No.5sopot/
https://www.instagram.com/no.5.sopot/
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Elderflower sour 35
Chivas Regal, likier z czarnego bzu, syrop cukrowy, sok z cytryny, białka

Penicillin 39
Chivas Regal, sok z cytryny, syrop miodowo-imbirowy, Laphroaig

Black manhattan 35
Bulleit Rye, Amaro Averna, Angostura, orange bitters

Brooklyn 38
Bulleit Rye, Dolin dry, Amaro Montenegro, Luxardo Maraschino, orange bitters

Maple, cherry & walnut old fashioned 33
Buffalo Trace, syrop klonowy, black walnut bitters, cherry bitters

Boulevardier 41
Buffalo Trace, Campari, Dolin rouge

Gold rush 28
Buffalo Trace, sok z cytryny, syrop miodowy

Paper plane 45
Buffalo Trace, Aperol, Amaro Montenegro, sok z cytryny

Side car 53
Courvoisier VSOP, Pierre Ferrand dry curacao, sok z cytryny

Aviation 33
Tanqueray, Creme de violette, sok z cytryny,
Luxardo Maraschino, syrop cukrowy

Gin basil smash 26
Tanqueray, sok z cytryny, syrop cukrowy, świeża bazylia

White lady 30
Tanqueray, triple sec, sok z cytryny, syrop cukrowy, białka

Corpse reviver #2 41
Tanqueray, Lillet Blanc, Pierre Ferrand dry curacao, sok z cytryny, absynt

Negroni 35
Tanqueray, Campari, Dolin rouge

https://goo.gl/maps/81cRc1hhq862
mailto:biuro%40no5.bar?subject=Zapytanie%20ofertowe
https://www.facebook.com/No.5sopot/
https://www.instagram.com/no.5.sopot/
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Unusual Negroni 35
Tanqueray, Aperol, Lillet Blanc

Clover Club 30
Tanqueray, Dolin dry, dżem malinowy, sok z limonek, białka

Tom Collins 28
Tanqueray, woda gazowana, sok z cytryny, syrop cukrowy

French 75 30
Tanqueray, prosecco, sok z cytryny, syrop cukrowy, absynt

Humuhumunukunukuapua’a 28
Tanqueray, orgeat, sok z cytryny, sok z ananasa, Peychaud’s bitters

Mr. Bali Hai  39
Plantation original dark rum, Plantation 3 stars rum, sok z ananasa,
sok z cytryny, Mr. Black coffee liqueur, syrop cukrowy

Jungle bird 28
Plantation original dark rum, sok ananasowy, Campari,
sok z limonek, syrop cukrowy

Pineapple rum daquiri 37
Plantation pineapple rum, sok z limonek, Luxardo Maraschino, syrop cukrowy

Pomegranate basil daquiri 27
Plantation 3 stars rum, świeży granat, sok z limonek,
syrop cukrowy, świeża bazylia

Old cuban 33
Plantation original dark rum, prosecco, sok z limonek,
Angostura, syrop cukrowy, świeża mięta

Rum old fashioned 27
Plantation original dark rum,  Angostura, orange bitters, cukier trzcinowy

Rum punch 30
Plantation 3 stars, Angostura, sok z limonek, syrop cukrowy

Mai Tai 35
Plantation 3 stars, Plantation original dark rum, triple sec,
sok z limonek, Orgeat

https://goo.gl/maps/81cRc1hhq862
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Ancho margarita 43
Rooster blanco 100% agave tequila, Ancho Reyes, sok z limonek, nektar z agawy

Margarita negra 49
Rooster blanco 100% agave tequila, Mr. Black coffee liqueur,
sok z limonek, nektar z agawy

Tommy’s margarita 33
Rooster reposado 100% agave tequila, sok z limonek, nektar z agawy

Paloma 33
Rooster blanco 100% agave tequila, Jarritos grapefruit, limonka

How to kill a friend 49
Del Maguey Vida Mezcal, Campari, Dolin rouge, sok ananasowy, Angostura

The Castañeda 53
Del Maguey Vida Mezcal, sok z limonek, nektar z agawy, Angostura, białka

Elder bear-ry 22
Wyborowa, likier z czarnego bzu, sok z cytryny, syrop cukrowy, misie Haribo

Pomegranate cosmopolitan 27
Wyborowa, świeży granat, prosecco, sok z cytryny, syrop miodowy

Lemon drop martini 21
Wyborowa, triple sec, sok z cytryny, syrop cukrowy

Espresso martini 32
Wyborowa, espresso, Mr. Black coffee liqueur

Fragoline martini 35
Fragoline di Bosco likier z poziomkami, Dolin dry, plum bitters

Negroni sbagliato 27
Campari, Dolin rouge, prosecco

Montenegro sour 26
Amaro Montenegro, sok z cytryny, syrop cukrowy, Angostura, białka

Amaretto sour 23
Amaretto, sok z cytryny, syrop cukrowy, białka

Intro to aperol 30
Aperol, Tanqueray, sok z cytryny, Angostura

https://goo.gl/maps/81cRc1hhq862
mailto:biuro%40no5.bar?subject=Zapytanie%20ofertowe
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Kawa
Espresso doppio 14
Espresso macchiato 15
Americano 16
Cortado 16
Cappuccino / Flat white 17
Latte 18
Iced Latte 19
Espresso & Tonic 20

Herbata Pukka 15
Gorgeous Earl Grey  Elegant English Breakfast
Matcha Green   Blackcurrant Beauty
Orginal Chai   Vanila Chai
Three Ginger   Wild Apple & Cinnamon
PepperMint & Licorice  Refresh (mięta)
Cleanse (ziołowa)  Love (dzika róża, lawenda, rumianek)
    
Świeży sok pomarańczowy    25 cl 22

Jarritos    37cl    (meksykański napój gazowany) 18
do wyboru:  mandarynka  grapefruit   ananas
  mango   guava   lime
  mexican cola

Woda gazowana / niegazowana   33cl 10

PR ZY G R UPACH OD 8  OSÓB NALICZAM Y 10% SERWISU 
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