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STEAKS
Steaks&More is our new beef company. In modern coolers we are aging Black Angus and Charolaise beef. Everyday we cut fresh steaks
which we offer here at BMG. We served steaks the American way, medium-rare. If you need something special please inform our wait staff.
We gladely fresh cut any custom steak that you wish. From 500 g. T-bone and Tomahawk to 2-4 kg steak roasts. Please give us 24 houres.
Steaks&More to nasza firma, która w specjalistycznych i nowoczesnych chłodniach sezonuje najlepszej jakości wołowinę Black Angus
i Charolaise. Codziennie przygotowujemy z niej pyszne steki, które możecie zjeść w BMG. Steki podajemy po amerykańsku, medium-rare.
Jeśli życzycie sobie Państwo inny stopień wysmażenia prosimy poinformować obsługę.
Z przyjemnością wytniemy dla Państwa steki na specjalne życzenie. Mogą to być 500 g T-bone lub Tomahawk, ale również większe
2-4 kg kawałki mięsa, które upieczemy i zgrillujemy w całości. Wystarczy poinformować nas 24 godziny wcześniej.

BIG TAL STEAK

TRUFFLE FILET MIGNON

Remembering our dear friend and
absolute steak record holder TAL
BITTON. 350 g. Tomahawk steak,
Jack Daniel’s pepper sauce, baked
herb potatoes, grilled tomatoes with
parmesan. 99,00

Filet mignon with black truffles butter,
sweet potatoes puree, raspberry
cayenne reduction, green beans. 59,00

Black Angus steak (200 g.) and shrimp
with herb butter and parmesan. With
fries and salad. 79,00

Delikatna polędwica z masłem
truflowym, puree z batatów, mus
malinowy z cayenne, zielona fasolka.
59,00

Stek Black Angus (200 g), krewetki
z masłem ziołowym i parmezanem,
frytki i sałatka z kozim serem. 79,00

Pamięci naszego przyjaciela i
rekordzisty BMG w stekach TALA
BITTONA. 350 g steka Tomahawk, sos
pieprzowy Jack Daniel’s, ziemniaczki
pieczone z ziołami, grillowane
pomidory z parmezanem. 99,00

AMERICAN CLASSIC

NEW

Grilled 300 g. Ribeye or New York steak
with pepper sauce, baked potatoe with
sour cream and green onion, small
salad. 65,00

TEXAN STEAK

NEW

NEW

Steak Black Angus (300 g.), grilled
bacon, onion rings, baked potatoe,
creamed corn and BBQ sauce. 75,00
Stek Black Angus (300 g), bekon, krążki
cebulowe, pieczony ziemniak, kremowa
kukurydza i sos BBQ. 75,00

SURF & TURF

HAWAII DREAM STEAK

NEW

Marinated 200 g. steak, grilled
pineapple pieces, all in lime-honeyjalapeno sauce. Served with two
tortillas. 49,00
Marynowany stek (200 g), grillowane
kawałki ananasa, wszystko w sosie
limonkowo-miodowym z jalapeno, dwie
pszenne tortille. 49,00

Grillowany antrykot lub New York (300 g)
z sosem pieprzowym, ziemniak z pieca
z kwaśną śmietaną i dymką, mała
sałatka. 65,00

Allergy info by request
Informacja o alergenach dostępna u obsługi

All prices are in PLN / Wszystkie ceny podane w PLN

There is a 10% service charge for group 6 or more
Dla grup 6 osób i więcej doliczamy serwis 10%
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APETIZERS
BMG STEAK TARTARE

RIO GRANDE MIX

Blend of three cuts of premium, seasoned beef and all fixings.

Ideal for sharing! Board with homemade hot sausages, nachos

30,00

with cheese sauce, chicken wings, tortillas and all the fixings:

NEW

jalapenos, pico de gallo, sour cream and BBQ sauce. 39,00

Tatar robiony ze specjalnej mieszanki trzech rodzajów
sezonowanego wołowego mięsa, wszystko ręcznie siekane!

Deska z meksykańskimi specjałami: domowe ostre kiełbaski,

Podawany z dodatkami i pieczywem. 30,00

nachosy z sosem serowym, skrzydełka, tortille i dodatki:
jalapeno, pico de gallo, kwaśna śmietana i sos BBQ.

CHICKEN WINGS

Można się podzielić :) 39,00

Chicken wings hand tossed in homemade sauces: BBQ,

DIRTY BEEFY FRIES

Louisiana or Honey-Lime-Jalapeno.

NEW

12 for 22,00, 24 for 38,00

Fries with homemade pulled beef, gravy and cheese. 18,00

Skrzydełka wiejskiego kurczaka podawane z autorskimi

Frytki z szarpaną wołowiną, sosem gravy i serem. 18,00

sosami: BBQ, Luizjana lub Miód/Limonka/Jalapeno.

CALAMARI FRIES

12 for 22,00, 24 for 38,00

NEW

Golden brown fried calamari. Served with Sriracha hot mayo

QUESADILLA GRANDE

sauce and Wasabi mayo. 24,00

Grilled flour tortilla stuffed with cheese, salsa, corn, cilantro.

Smażone na złoto-brązowy kolor panierowane kawałki

Served with guacalmole and sour cream. 20,00

kalmarów, podawane z dwoma majonezowymi sosami

With carne asada 25,00 or grilled chicken. 22,50

z dodatkiem Sriracha i Wasabi. 24,00

Grillowana pszenna tortilla z serem, salsą, kukurydzą
i kolendrą, podawana z guacamole i kwaśną śmietaną. 20,00
Z wołowiną po meksykańsku 25,00 lub grillowanym
kurczakiem. 22,50

SOUPS

OXE TAIL SOUP

NEW

Full of taste oxe tail soup with bulgur, pulled beef and cilantro. 20,00
Pełna smaku, długo gotowana zupa z ogonów wołowych podawana z kaszą bulgur, kawałkami wołowiny i kolendrą. 20,00

CHILI CON CARNE
Cubed beef, beans, tomatoes, chili peppers stewed slowly with Southwestern spices. Served with sour cream, cilantro
and fresh jalapenos. A classic that always goes down well! 18,00
Bardzo drobno krojona wołowina, fasola, pomidory i chili powoli gotowane z meksykańskimi przyprawami. Podajemy z kwaśną
śmietaną, kolendrą oraz świeżym jalapeno. Zawsze dobrze smakuje! 18,00

Allergy info by request
Informacja o alergenach dostępna u obsługi

All prices are in PLN / Wszystkie ceny podane w PLN

There is a 10% service charge for group 6 or more
Dla grup 6 osób i więcej doliczamy serwis 10%
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NOT BEEF

TEX MEX

MONTEREY

FAJITA

Grilled chicken breast smothered in BBQ sauce with bacon,

South Texas specialty. Marinated beef/chicken/shrimps, onion,

cheese, fresh tomato, salad and fries. Yet another California

bell peppers served on sizzling plate. Comes with all fixings.

classic. 32,00

Chicken 39,00, Beef 43,00, Shrimps 49,00

Grillowana pierś kurczaka z bekonem z dodatkiem sosu BBQ,

Specjalność z Południowego Teksasu. Marynowana wołowina/

serem, świeżymi pomidorami, podawana z sałatą i frytkami.

kurczak/krewetki, cebula, papryka podane na gorącej patelni.

Klasyk z Kalifornii. 32,00

Do tego dodatki: pszenna tortilla, guacamole, sałata i salsy.
Kurczak 39,00, Wołowina 43,00, Krewetki 49,00

RIBS
Signature BBQ pork ribs, creamed corn and baked potatoes.

BURRITO

39,00

Carne asada or chicken, beans, cheese, lettuce and pico de

Frimowe żeberka wieprzowe z sosem BBQ, kremowa kukurydza

gallo in a fresh tortilla. Poblano sauce and melted cheese

i pieczone ziemniaczki. 39,00

on the top. 29,00
Wołowina po meksykańsku lub kurczak, fasola, ser, sałata i pico
de gallo zawinięte w pszenną tortillę. Polane sosem poblano

SIZZLER
Grilled tiger shrimp, garlic baguette, salad, melted butter. From

i serem. 29,00

our friends Down Under. 39,00

roztopione masło. Od naszych przyjaciół z Australii. 39,00

HOMEMADE SAUCES 5,00

Jack Daniel’s pepper

Garlic

BBQ

Habanero

Lime/Honey/Jalapeno

Guacamole

Vinegret

Mayo

Cheese

Raspberry Cayenne

Allergy info by request
Informacja o alergenach dostępna u obsługi

S I D E S / D O DAT K I

Grillowane krewetki tygrysie, bagietka czosnkowa, sałata,
Baked potatoes / Pieczone ziemniaczki 8,00
Baked potatoe / Ziemniak z pieca z masłem i dymką 8,00
Fries / Frytki - małe 5,00 / duże 8,00
Creamed corn / Kremowa kukurydza 8,00
Grilled vegetables / Grillowane warzywa 8,00
Small salad / Mała sałatka 8,00
Grilled chicken breast with cheese and tomatoes / Grillowana
pierś kurczaka z serem i pomidorami 15,00
Garlic herb butter / Masło ziołowo-czosnkowe 3,00
Pieczywo / Bread 3,00

All prices are in PLN / Wszystkie ceny podane w PLN

There is a 10% service charge for group 6 or more
Dla grup 6 osób i więcej doliczamy serwis 10%
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BURGERS & MORE
All burgers (200 g.) are hand crafted from fresh ground beef, our own spices, quality cheeses and fresh produce. We serve burgers the
American way, medium-rare. If you need something special please inform our wait staff.
Wszystkie burgery (200 g) są robione ze świeżo mielonej wołowiny ras mięsnych z dodatkiem naszych mieszanek przypraw. Podajemy
je po amerykańsku, medium-rare. Prosimy poinformować obsługę, jeśli życzą sobie Państwo inny stopień wysmażenia. Burgery podajemy
w bułce maślanej.

SAN DIEGO

COWBOY

Beef, avocado, pico de gallo, cheese, lettuce, onion, jalapeno…

Beef, signature BBQ sauce, fried onion rings, bacon, cheddar,

It never rains in Southern California… 30,00

lettuce, tomato, pickle. Texas classic, ya’ll. 30,00

Wołowina, awokado, sos pico de gallo, ser, sałata, cebula,

Wołowina, sos BBQ własnej roboty, krążki cebulowe, bekon, ser

papryczki jalapeno… W Południowej Kaliforni deszcz nigdy nie

cheddar, sałata, pomidor, pikle. Teksański klasyk. 30,00

pada… 30,00

STREETS OF LA

CLASSIC

NEW

Our homemade BBQ pulled beef served in mini tortillas with

Beef or chicken, lettuce, onion, tomato, pickle. 26,00

fresh onion and lettuce. 30,00

Wołowina lub kurczak, sałata, cebula, pomidor, pikle. 26,00

Domowa szarpana wołowina z sosem BBQ podawana w mini
tortillach ze świeżą cebulą i sałatą. 30,00

SALADS
AVE CAESAR

HOUSE SALAD

Crispy romaine lettuce with original homemade dressing

Mixed lettuce with seasonal vegetables, toasted nuts ans

and fresh grated parmesan. Served with bacon, eggs and

seeds served with vinaigrette sauce. 15,00 With grilled

tomatoes. 20,00 With grilled chicken 28,00 or shrimp 32,00

chicken 23,00 or shrimp 29,00

Krucha rzymska sałata z oryginalnym sosem i świeżo tartym

Mieszanka sałat z sezonowymi warzywami i prażonymi

parmezanem. Podawana z bekonem, jajkiem i pomidorkami.

orzechami i nasionami serwowana z sosem vinegret. 15,00

20,00

Z grillowanym kurczakiem 23,00 lub krewetkami 29,00

Z grillowanym kurczakiem 28,00 lub krewetkami 32,00

WARM BEEF SALAD

NEW

Slices of tender grilled beef with mixed lettuce and vegetables. Light and fit! 28,00
Plastry delikatnej grillowanej wołowiny z mieszanką sałat i warzyw. Dietetycznie! 28,00

Allergy info by request
Informacja o alergenach dostępna u obsługi

All prices are in PLN / Wszystkie ceny podane w PLN

There is a 10% service charge for group 6 or more
Dla grup 6 osób i więcej doliczamy serwis 10%
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WINE SELECTION
RED
21,00

WHITE
89,00

21,00

Zinfandel (USA/Stany Zjednoczone)
Cabernet Sauvignon Shiraz (RPA)
Shiraz (Australia)

Chenin Blanc (RPA)

NEW

Chardonnay (Australia)

NEW

---------------------------------------------15,00

NEW

---------------------------------------------

69,00

15,00

Carmenere (Chile)

69,00

Sauvignon Blanc (Chile)

Montepulciano D’Abruzzo (Italy/Włochy)

Pinot Grigio (Italy/Włochy)

NEW

---------------------------------------------18,00

89,00

Chardonnay (USA/Stany Zjednoczone)

NEW

---------------------------------------------

79,00

18,00

Malbec (Argentina/Argentyna)

79,00

Torrontes (Argentina/Argentyna)

Primitivo (Italy/Włochy)

Trebbiano D’Abruzzo (Italy/Włochy)

IGP Cotes de Gascogne (France/Francja)

NEW

IGP Cotes de Gascogne (France/Francja)

NEW

NEW

HOUSE WINES
Mulled wine
Choose from white or red wine with fruits and citrus flavours. 15,00
Do wyboru białe lub czerwone grzane wino z dodatkiem cytrusów i przypraw. 15,00

Prosecco
Glass/Kieliszek 150 ml 13,00
Carafe/Karafka 0,5 l 35,00
Carafe/Karafka 1,0 l 60,00

House white/red wine / Wino domowe białe/czerwone
Glass/Kieliszek 150 ml 10,00
Carafe/Karafka 0,5 l 30,00
Carafe/Karafka 1,0 l 55,00

Allergy info by request
Informacja o alergenach dostępna u obsługi

All prices are in PLN / Wszystkie ceny podane w PLN

There is a 10% service charge for group 6 or more
Dla grup 6 osób i więcej doliczamy serwis 10%
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BEERS

BOOZE

BROWAR KORMORAN
bottle/butelka 0,5 l
Jasne 12,00
Krzepkie 12,00
Świeże 12,00

WHISKY 40 ml

VODKA 40 ml

TEQUILA 40 ml

House 9,00

Wyborowa 7,00

Silver 12,00

Jim Beam 10,00

J.A. Baczewski 13,00

Gold 14,00

Jack Daniels 14,00

Chopin 15,00

Jim Beam 12 YO 15,00

Orkiszowe 14,00

Maker’s Mark 15,00

Ciemne 12,00

WHISKY 0,7l

VODKA 0,5l

Jim Beam 119,00

Wyborowa 59,00

Jack Daniels 219,00

Rewolucje warmińskie 12,00

Johnny Walker
Black 16,00

J.A. Baczewski 99,00

American IPA 15,00

Auchentoshan 25,00

Chopin 109,00

Knob Creek 28,00
Corona (0,33 l, Meksyk) 10,00

Glengoyne 28,00

Piwo bezalkoholowe 10,00

Bowmore 28,00

C O L D

D R I N K S

Lemoniada mango 12,00

Mineral water / Woda niegazowana 6,00

Lemoniada cytrynowa 10,00

Sparkling water / Woda gazowana 6,00

Coke / Coke Zero / Fanta / Sprite 7,00

Fruit juices / Soki owocowe 7,00

MIXED
Margarita 21,00

Aperol Spritz 20,00

Whisky Sour 20,00

Cuba Libre 20,00

(tequila, lime juice, triple sec, ice)

(Prosecco, Aperol, orange,
ice)

(whisky, lemon, sugar syrup,
ice)

(rum, coca-cola, lime, ice)

Long Island Ice Tea

Lynchburg
Lemonade 20,00

classic / klasyczna
fruity / owocowa

Tequila Sunrise 21,00
(tequila, orange juice,
grenadine, ice)

25,00
(vodka, rum, gin, tequila,
triple sec, lime juice, ice)

Mojito 21,00
(rum, lime juice, soda, mint, ice)

Allergy info by request
Informacja o alergenach dostępna u obsługi

Gin & Tonic 20,00
(gin, tonic, ice)

(whisky, lemonade, ice)

Bloody Mary 20,00

Vodka & Tonic 20,00

(vodka, tomato juice, spices,
ice)

(vodka, tonic, ice)

All prices are in PLN / Wszystkie ceny podane w PLN

There is a 10% service charge for group 6 or more
Dla grup 6 osób i więcej doliczamy serwis 10%

HOT DRINKS
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COFFEE

TEA

Espresso 7,00

Black / Czarna 8,00

Doppio 9,00

Green / Zielona 9,00

Macchiato 8,00

Earl Grey 9,00

Cappuccino 10,00

Owocowa 9,00

Latte 12,00

Winter / Zimowa 13,00

Americana 8,00

With rum / Z rumem 15,00

Coffee Bailey’s 14,00

DESSERTS
MASCARPONE
Mascarpone cream with Snickers or Oreo or seasonal fruits. Served with whipped cream 15,00
Krem mascarpone ze Snickersem lub Oreo lub owocami sezonowymi. Podawane z bitą smietaną 15,00

A’LA PAVLOVA
Meringue cake, whipped cream, raspberry sauce, fruits. 15,00
Kruszona beza, bita śmietana, sos malinowy, owoce. 15,00

PECAN PIE

NEW

Delicate shortcake and a lot of pecans with sweet filling. 20,00
Delikatne kruche ciasto i dużo orzechów pecan w pysznym słodkim nadzieniu. 20,00

VENUS

NEW

Panko deep fried stuffed milk chocolate with vanilla ice cream and salty caramel. 18,00
Czekolada mleczna na gorąco zapieczona w cieście podana z lodami waniliowymi i słonym karmelem. 18,00

BROWNIE

NEW

Classic american brownie with ice cream and raspberry sauce. 18,00
Klasyczne amerykańskie ciasto czekoladowe z lodami i sosem malinowym. 18,00

ICE CREAM
Three scoop of ice cream with fruits and whipped cream. 15,00
Trzy gałki lodów (smaki do wyboru) z owocami i bitą śmietaną. 15,00

Allergy info by request
Informacja o alergenach dostępna u obsługi

All prices are in PLN / Wszystkie ceny podane w PLN

There is a 10% service charge for group 6 or more
Dla grup 6 osób i więcej doliczamy serwis 10%

