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Przypadkowa wizyta w jednym z krakowskich pubów. Kiepski 
dzień. Wycieczka. Śniadanie w przydrożnej karczmie. Aż nagle 
pada pomysł: 

“Słuchaj, a może byśmy sobie pub otworzyli?”.

I tak to się zaczęło... :)

A że to nie nasz pierwszy biznes, to pociągnięcie tego pomysłu 
nie zajęło nam dużo czasu. Kilka godzin spędzonych nad excelem, 
badanie rynku, strategia marketingowa, poszukiwanie miejsca 
(które samo nas znalazło dużo szybciej niż planowaliśmy). 

No i tak oto powstał Locus. :)

Plan był taki, żeby stworzyć tu miejsce inne niż wszystkie. 
Niepodatne na najnowsze trendy rynkowe. Nietuzinkowy wystrój, 
wpadający w oko tylko wybranym, świetna muzyka, zawsze w 
niezmiennym klimacie, no i świece, które nie miały nic wspólnego 
z romantycznością. 

Plan był również, żeby przyciągnąć tu ludzi, którzy są “jacyś”. 
Ludzi, którzy wiedzą czego chcą, którzy kochają rocka, którzy 
chcą identyfikować się z tym miejscem, którzy poczują się 
tutaj jak u siebie. 

I jeśli czytasz właśnie ten tekst, to chyba oznacza, że nam 
się udało! :)

A my... nie czujemy się tutaj jak w pracy. Świetnie się bawimy! 
I każdego dnia staramy się wspólnie z Wami tworzyć kolejną 
część tej wspaniałej przygody jaką jest dla nas to miejsce. :) 



PIWA

Na barze czeka na Ciebie 
tak wiele chmielowych 
znakomitości , że nie 
sposób je zmieścić na 
jednej stronie menu...

Podejdź do baru, a my 
znajdziemy dla Ciebie to, 
czego dziś szukasz. :)



Blue Lagoon  ____________________________________________________ 22,00 
(80 ml wódki, 30 ml blue curacao, Sprite)

By The Way  ____________________________________________________ 24,00 
(80 ml wódki, 30 ml likieru truskawkowego, mus truskawkowy)

Sex on the Beach  ______________________________________________________________________________ 22,00 
(80 ml wódki, syrop brzoskwiniowy, sok pomarańczowy, sok żurawinowy)

Vodka & Coke  ____________________________________________________________________________________ 18,00 
(60 ml wódki, Coca-Cola)

Gin & Tonic  _____________________________________________________ 18,00 
(60 ml ginu, Kinley)

Cranberry Cooler  _______________________________________________ 22,00 
(80 ml ginu, sok pomarańczowy, sok żurawinowy)

Daiquiri  __________________________________________________________ 22,00 
(60 rumu, syrop cukrowy, limonka)

Pina Colada  _____________________________________________________ 22,00 
(80 ml rumu, mleko, syrop kokosowy, sok ananasowy)

Mojito  __________________________________________________________ 24,00 
(80 ml rumu, limonka, mięta, cukier trzcinowy, Sprite, woda gazowana)

Cuba Libre  ______________________________________________________ 22,00 
(80 ml rumu, Coca-Cola)

Strawberry Margarita  ___________________________________________________________________________ 24,00 
(60 ml tequili, 30 ml likieru truskawkowego, mus truskawkowy)

Highlander  ________________________________________________________________________________________ 24,00
(80 ml whisky, 30 ml likieru truskawkowego, sok pomarańczowy)

Manhattan  _______________________________________________________________________________________ 24,00 
(40 ml whisky, 80 ml Martini Rosso)

Long Island  _____________________________________________________________________________________ 28,00 
(30 ml wódki, 30 ml rumu, 30 ml tequili, 30 ml Cointreau, 30 ml ginu, cytryna, syrop cukrowy, Coca-Cola)

Cosmopolitan  _____________________________________________________________________________________ 24,00 
(60 ml wódki cytrynowej, 40 ml Cointreau, limonka, sok żurawinowy)

Caipirinha  ________________________________________________________________________________________ 22,00 
(80 ml rumu, limonka, cukier trzcinowy)

Banana Bliss  ____________________________________________________________________________________ 22,00 
(80 ml rumu, sok bananowy, sok pomarańczowy)

Mai Tai  __________________________________________________________________________________________ 22,00 
(60 ml rumu, 20 ml Cointreau, limonka, syrop migdałowy)

Blue Hawaii _______________________________________________________________________________________ 22,00 
(80 ml rumu, 30 ml blue curacao, mleko, syrop kokosowy, sok ananasowy)

DRINKI

Uwaga!Nie żałujemyprocentów!



Tequila Sunrise  ___________________________________________________________________________________ 24,00 
(80 ml tequili, sok pomarańczowy, grenadyna)

So Coffee  ________________________________________________________________________________________ 2400 
(80 ml likieru Bailey’s, 40 ml wódki, 30 ml Cointreau, mleko)

Negroni  ___________________________________________________________________________________________ 24,00
(60 ml ginu, 60 ml Campari, 60 ml Martini Rosso)

American  __________________________________________________________________________________________ 24,00
(40 ml Campari, 80 ml Martini Rosso, woda gazowana)

Malibu Mint  _____________________________________________________________________________________ 22,00
(80 ml Malibu, syrop miętowy, mleko)

Skinny Bitch ________________________________________________________________________________________24,00
(80 ml wódki, limonka, cytryna, miód, woda gazowana)

Pink! ________________________________________________________________________________________________22,00
(80 ml Pink Gin, cytryna, syrop cukrowy, woda gazowana)

Szalona Patrycja ___________________________________________________________________________________20,00
(40 ml szkockiej whisky, 40 ml likieru Amaretto, cytryna)

Gin Basil Smash ___________________________________________________________________________________22,00
(60 ml ginu, cytryna, syrop cukrowy, bazylia)

Cherry Lady _______________________________________________________________________________________20,00
(80 ml wiśniówki, cytryna, Coca-Cola)

White Russian _____________________________________________________________________________________22,00
(60 ml wódki, 30 ml likieru Kahlua, mleko skondensowane)

Old Fashioned ______________________________________________________________________________________22,00
(60 ml burbonu, syrop cukrowy, Angostura, pomarańcza)

Martini & Sprite __________________________________________________________________________________20,00
(100 ml Martini Bianco, Sprite, cytryna)

Arcydrink ___________________________________________________________________________________________24,00 
(80 ml ginu, sok porzeczkowy, sok ananasowy, sok grejpfrutowy, cytryna, limonka)

Mohito truskawkowe ______________________________________________________________________________24,00
(80 ml rumu, 40 ml likieru truskawkowego, limonka, mięta, cukier trzcinowy, woda gazowana)

Radler _______________________________________________________________________________________________12,00
(do wyboru smak: limonka, mango, brzoskwinia, malina, arbuz)

Red Bull + Jagermeister ________________________________________________________ 20,00 
(40 ml Jagermeister, Red Bull)

Red Bull + Wódka ________________________________________________________________20,00
(60 ml wódki, Red Bull)

..
..



WHISK(E)Y, BURBON, COGNAC
Jack Daniel’s / 60 ml  _________________ 20,00
Johnnie Walker Red Label / 60 ml  __ 18,00
Grant’s / 60 ml  ________________________ 18,00
Jim Beam / 60 ml  _____________________ 18,00
Glenlivet / 60 ml  ______________________ 24,00
Chivas Regal 12 YO / 60 ml  _________ 22,00
Tullamore Dew / 60 ml  ________________ 20,00
Jameson / 60 ml _______________________ 20,00
Hennessy V.S. Cognac / 60 ml  ______ 30,00

Zwróć uwagę, że tutaj lejemy 
60 ml, nie ma się co 

rozdrabniać.. .

DRINKI BEZALKOHOLOWE
Virgin Mohito  _____________________________________________ 16,00
(limonka, mięta, Sprite, woda gazowana)

Tropic Love  _______________________________________________ 16,00
(syrop limonkowy, syrop mango, sok pomarańczowy, sok grejpfrutowy)

Cocomint  ___________________________________________________ 16,00
(syrop miętowy, syrop kokosowy, sok pomarańczowy, sok ananasowy)

Tropicano ___________________________________________________ 16,00
sok ananasowy, sok pomarańczowy, sok grejpfrutowy, grenadyna

Virgin Pina Colada__________________________________________ 16,00
śmietanka, syrop kokosowy, sok ananasowy

Virgin On The Bitch _______________________________________ 16,00
syrop brzoskwiniowy, sok pomarańczowy, sok żurawinowy

Lemoniada __________________________________________________ 16,00
do wyboru smak: limonka, mango, brzoskwinia, malina, arbuz



TEQUILA, RUM, GIN, LIKIER
Tequila Silver / 40 ml  ____________________________________ 12,00
Rum Havana Club Anejo 3 anos / 40 ml  ______________ 12,00
Rum Bacardi Carta Blanca / 40 ml  ____________________ 10,00
Dictador 12 YO / 60 ml  _________________________________ 30,00
Gin Seagram’s / 40 ml  __________________________________ 10,00
Likier Jagermeister / 40 ml  ____________________________ 12,00
Likier Amaretto / 40 ml  ________________________________ 8,00
Likier Campari / 40 ml  ___________________________________ 10,00
Likier Malibu / 40 ml  ____________________________________ 10,00

..

WÓDKI
Wyborowa / 40 ml  ____________________ 10,00
Wyborowa / 0.5 l  ______________________ 100,00
Finlandia / 40 ml  ______________________ 12,00
Finlandia / 0.5 l  ________________________ 120,00

Karafka Coca-Coli / 1 l ___________________________________ 25,00 
Karafka soku Cappy / 1 l  _______________________________ 20,00
Karafka wody / 1 l  ______________________________________ 15,00
niegazowanej, gazowanej Kropla Beskidu 

Nie zapomnij
o popitce!



GRZAŃCE

WINA

Grzane wino / 0,3 l  ______________________________________ 15,00
Grzane piwo / 0,5 l  ______________________________________ 15,00

Wino domu czerwone wytrawne  ____________ 15,00 / 35,00 / 60,00
kieliszek 150 ml / karafka 0,5 l / karafka 1 l

Wino domu białe wytrawne  _________________ 15,00 / 35,00 / 60,00
kieliszek 150 ml / karafka 0,5 l / karafka 1 l

Jacob’s Creek Shiraz Cabernet  _________________________________ 80,00
czerwone wytrawne / butelka 0,75 l

Jacob’s Creek Chardonnay ________________________________________80,00
białe wytrawne / butelka 0,75 l

Beauvillon ______________________________________________________________15,00
czerwone półwytrawne, białe półwytrawne / 150 ml

Beauvillon ______________________________________________________________15,00
czerwone półsłodkie, białe półsłodkie / 150 ml

SHOTY 
Wściekły Pies / 40 ml  __________________________________ 12,00
Kamikaze / 4 x 40 ml  ___________________________________ 18,00
blue curacao, truskawkowe, grejpfrutowe, melonowe

Breaker / 3 x 40 ml ______________________________________ 16,00
20 ml wódki, 20 ml Malibu, sok z cytryny, syrop cukrowy, sok ananasowy

Lubelska, Saska, Soplica  _________________________________  8,00
różne smaki

Specjalność Locusa _______________________________________ 10,00
Oreo, Monte



WERMUTY

KAWY

Martini Bianco / 100 ml  _________________________________ 16,00
Martini Rosso / 100 ml  _________________________________ 16,00
Martini Rosato / 100 ml  ________________________________ 16,00
Martini Extra Dry / 100 ml  ____________________________ 16,00
Martini Fiero / 100 ml ___________________________________ 16,00

Espresso  __________________________________________________ 8,00 
Espresso doppio  __________________________________________ 12,00 
Espresso macchiato  _____________________________________ 10,00 
Kawa czarna / biała  _____________________________________ 10,00
Latte  ______________________________________________________ 12,00
Cappuccino  _________________________________________________ 12,00
Mocha  _____________________________________________________ 14,00 
Kawa z Baileysem __________________________________________ 16,00
Kawa z advocaatem _______________________________________ 16,00 
Kawa mrożona _____________________________________________ 16,00



Herbata czarna Ahmad English Tea No. 1  ____________ 8,00
Herbata zielona Ahmad Green Tea  __ 8,00
Herbata Ahmad Earl Grey  ____________ 8,00
Herbata z rumem i imbirem  ___________ 12,00
Herbata z wiśniówką ___________________ 12,00
Herbata malinowa z malinami  _________ 12,00
Herbata z limonką i miodem  __________ 12,00
Herbata imbirowa  _________________________________________ 12,00
Herbata zimowa  ___________________________________________ 12,00
Herbata wykwintna La Via Del Te
- Marrakesh Mint - zielona miętowa  _________________ 10,00
- Frutti Di Bosco - owoce leśne  ______________________ 10,00
- Rosa D’Inverno - owocowa  ___________________________ 10,00
- English Breakfast - czarna  __________________________ 10,00
- Relaxing - ziołowa  _____________________________________ 10,00
- Special Gunpowder – zielona  __________________________ 10,00
- Bancha Fiorito – zielona z owocowymi dodatkami __ 10,00

HERBATY

Five o’clock!
Tea time!



Czekolada klasyczna  _____________________________________ 12,00
Czekolada migdałowa  ____________________________________ 14,00
Czekolada miętowa  _______________________________________ 14,00
Czekolada kokosowa  _____________________________________ 14,00
Czekolada z advocaatem _________________________________ 15,00
Czekolada z Baileysem ____________________________________ 15,00

Coca-Cola / Coca-Cola Zero / 0,25 l  _________________ 8,00
Sprite / 0,25 l  ____________________________________________ 8,00
Tonic Kinley / 0,25 l  _____________________________________ 8,00 
Kropla Beskidu niegazowana / 0,33 l  __________________ 5,00
Kropla Beskidu gazowana / 0,33 l  _____________________ 5,00
Soki Cappy / 0,2 l
- pomarańczowy  __________________________________________ 6,00 
- jabłkowy  ________________________________________________ 6,00 
- czarna porzeczka  ______________________________________ 6,00
- grejpfrutowy  ___________________________________________ 6,00 
- pomidorowy  ______________________________________________ 6,00
Red Bull / 0,25 l  __________________________________________ 10,00
Mio Mio Mate / 0,5 l  __________________________________ 10,00

NAPOJE ZIMNE

CZEKOLADY NA GORĄCO



- mango-brzoskwinia-banan  _____________________________ 16,00
- mango-malina-kiwi  ______________________________________ 16,00
- banan-truskawka-kiwi  _________________________________ 16,00
- czarna porzeczka-malina-banan  ______________________ 16,00
- brzoskwinia-truskawka-malina  ________________________ 16,00

Różne smaki _______________________________________________ 16,00 
waniliowy, miętowy, kokosowy, malinowy, truskawkowy, czekoladowy 

Różne smaki _______________________________________________ 16,00 
owocowy, malinowy, truskawkowy

Chipsy  ______________________________________________________ 8,00 
Paluszki  ____________________________________________________ 8,00 
Nachosy  ___________________________________________________ 12,00
Orzeszki ____________________________________________________ 12,00

SMOOTHIE

SHAKE 

KOKTAJLE

PRZEKĄSKI



KUCHNIA LOCUSA

Bagietka z masłem czosnkowym 18,00
podawana z serem żółtym i salami

Pajda ze smalcem 16,00
podawana z ogórkiem kiszonym

Tortilla 26,00
z grillowanym kurczakiem, pomidorem, 

ogórkiem, cebulą, papryką  
i sosem czosnkowym

Crostini 18,00
#1 z salami, serem żółtym i prażoną cebulką

#2 z mozzarellą, bazylią i pomidorami 
#3 z prosciutto, mozzarellą, suszonymi pomidorami i oliwkami

Quesadilla 32,00
z grillowanym kurczakiem i serem żółtym  
podawana z sałatką ze świeżych warzyw  

i sosem musztardowo-majonezowym

Grillowane kanapki 22,00
 #1 z salami, serem cheddar, cebulą, ogórkiem kiszonym, 

suszonymi pomidorami, pestkami dyni, jalapeno
#2 z prosciutto, serem brie, orzechami, suszonymi  

pomidorami i oliwkami
#3 z szynką, serem żółtym, prażoną cebulką,  

pomidorem i kaparami
#4 z mozzarellą, pomidorem, bazylią, kukurydzą

#5 z salami, serem żółtym, serem pleśniowym, oliwkami, 
suszonymi pomidorami i kaparami

Lubisz na ostro? +2,00
Poproś obsługę o wersję pikantną



Zapiekanka 26,00
#1 z szynką, serem żółtym, pomidorami i prażoną cebulką
#2 z salami, serem żółtym, ogórkiem kiszonym i cebulą

#3 z serem brie, szpinakiem, żurawiną i orzechami 
#4 z prosciutto, mozzarellą, suszonymi pomidorami i oliwkami

#5 z serem brie, ogórkiem, suszonymi pomidorami i pestkami dyni

Deska wędlin 65,00
Różne rodzaje wędlin podawane z ciepłym pieczywem

i ostrym sosem pomidorowo-cebulowym

Deska serów 65,00
Cztery rodzaje sera podawane z ciepłym pieczywem  

i ostrym sosem pomidorowo-cebulowym

Grillowane kiełbaski 26,00
podawane ze ciepłym pieczywem, ogórkiem kiszonym, 

papryką i sosem musztardowo-majonezowym

Tosty 20,00
#1 z pomidorem, ogórkiem, serem żółtym i szynką

#2 z salami, ogórkiem kiszonym, cebulą i serem żółtym
#3 z mozzarellą, pomidorami i bazylią

#4 z suszonymi pomidorami, serem brie, oliwkami i pestkami dyni
#5 z prosciutto, serem brie, gruszką i orzechami

Lubisz na ostro? +2,00
Poproś obsługę o wersję pikantną



Wszystkie sałaty dostępne  
w wersji małej i dużej.

Sałata Aversa 25,00 / 30,00
Sałata, pomidor, ogórek, czerwona cebula, kukurydza,  

mozzarella, grillowany kurczak, pestki dyni, zioła

Sałata Cranberry 24,00 / 28,00
Sałata, pomidor, ser brie, żurawina, czerwona cebula, papryka, 

pestki dyni, zioła

Sałata Blue Lagoon 25,00 / 30,00
Sałata, suszone pomidory, ogórek, ser pleśniowy, oliwki,  
czerwona cebula, grillowany kurczak, pestki dyni, zioła

Bagietki 20,00
#1 z mozzarellą, pomidorem, bazylią

#2 z salami, serem żółtym, ogórkiem kiszonym i cebulą
#3 z serem pleśniowym, ogórkiem, suszonymi pomidorami i oliwkami

#4 z szynką, serem żółtym, pomidorem i ogórkiem
#5 z serem brie, ogórkiem, żurawiną i orzechami

Bagietki 22,00
#6 z grillowanym kurczakiem, serem brie,  

pomidorem i ogórkiem
#7 z wędzonym łososiem, serkiem śmietankowym,  
rukolą, suszonymi pomidorami, kaparami i koperkiem

Wszystkie sałaty podajemy 
z ciepłym pieczywem, masłem 
czosnkowym i sosem winegret

Sałata Indyjska 25,00 / 30,00
Sałata, suszone pomidory, mango, czerwona cebula,  

mozzarella, grillowany kurczak, zioła

Sałata Fromage 25,00 / 30,00
Sałata, suszone pomidory, czerwona cebula, mozzarella,  

brie, ser pleśniowy, pestki dyni, zioła

Sałata Salmon 28,00 / 32,00
Sałata, wędzony łosoś, ogórek, suszone pomidory, oliwki, 
limonka, papryka, ser brie, sos musztardowo-koperkowy

Sałata Pirum 25,00 / 30,00
Sałata, gruszka, ser pleśniowy, czerwona cebula, 
orzechy, prosciutto, pestki dyni, suszone pomidory, 

sos balsamiczny, zioła

Lubisz na ostro? +2,00
Poproś obsługę o wersję pikantną



www.locuspub.pl
fb.com/locuspub

Polub nas na Facebooku!

Odwróć mnie
proszę




