
MENU

Goczałkowice- Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 88

tel.: 784 784 441

www.wakego.pl/menu



Zapiekanki

1. Klasyczna
(bagietka, pieczarki, ser żółty, salami, sos czosnkowy, 

ketchup)

2. Rucola
(bagietka, pieczarki, ser żółty, salami, rucola, pomidorki 

koktajlowe, sos czosnkowy, ketchup)

3. Piekielna
(bagietka, pieczarki, ser żółty, salami, papryczki jalapenos, 

papryczki piri-piri, sos czosnkowy, ketchup) 

4. Gruszka
(bagietka, pieczarki, ser żółty, gruszka, ser dorblu, rucola)

5. Wypasiona 
(bagietka, pieczarki, ser żółty, salami, rucola, pomidorki 
koktajlowe, papryczki jalapenos, papryczki piri-piri, sos 
czosnkowy, ketchup)

Megaburger/Black Burger

1. Klasyczny  
(bułka pikantna/black, sałata, mięso wołowe 240g, ser cheedar, 
pomidor, cebula, sos: remoulada, czosnkowy, ketchup)

2. Piekielny  
(bułka pikantna/black, sałata, mięso wołowe 240g, ser 
cheedar, papryczki jalapenos, papryczki piri-piri, sos: 
remoulada, czosnkowy, ketchup)

3. Gruszka 
(bułka pikantna/black, sałata, mięso wołowe 240g, gruszka, 
ser dorblu, sos remoulada)

4. Vege  
(bułka pikantna/black, sałata, ser panierowany, pomidor, 
cebula, sos: remoulada, czosnkowy, ketchup)

5. Bekon  
(bułka pikantna/black, sałata, mięso wołowe 240g, ser 
cheedar, bekon, ogórek, cebula, sos: remoulada, majonez 
sałatkowy, ketchup)

ZAPIEKANKI I MEGABURGERY

12 zł

16 zł

16 zł

17 zł

18 zł

19 zł

19 zł

19 zł

19 zł

22 zł



Zestaw megaburger (nr 1÷ nr 4) + Frytki 
CRISPERS

Zestaw megaburger (nr 5) + Frytki CRISPERS

Frytki XL

Frytki CRISPERS

Zestaw sosów (czosnkowy, ketchup, majonez)

Pieczywo czosnkowe

Tortilla chips zapiekana z serem + sos serowy chilli

Wake box 
(frytki XL, ser panierowany, nuggetsy, stripsy, zestaw 
sosów)

Nuggetsy (4 szt.)

Ser panierowany ementaler, frytki, sałatka 

szwedzka, sos tatarski

9 zł

3 zł

25 zł

8 zł

8 zł

11 zł

16 zł

SAŁATKI

1. Sałatka z kurczakiem
(stripsy z kurczaka 2 szt. sałata mix, pomidorki koktajlowe, 
pomidory suszone, oliwki zielone i czarne, prażone ziarna, 
sos tatarski, grzanki z masłem czosnkowym)

2. Sałatka z grillowanym serem holloumi
(ser z grilla holloumi, sałata mix, pomidorki koktajlowe, 
pomidory suszone, oliwki zielone i czarne, prażone ziarna, 
sos 1000 wysp, grzanki z masłem czosnkowym)

16 zł

16 zł

7 zł

25 zł

28 zł



Pizza 36 cm:

1. MARGERITTA
(sos pomidorowy, mozzarella) 	

2. BELLA

(sos pomidorowy, mozzarella, salami)

3. FUNGHI

(sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki)

4. PROSCIUTO
(sos pomidorowy, mozzarella, szynka)

5. CAPRICIOSA
(sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, szynka, cebula)

6. PEPERONI
(sos pomidorowy, mozzarella, salami, papryczki jalapenos, 
papryczki piri-piri)

7. PERE
(sos pomidorowy, mozzarella, ser dorblu, gruszka, rucola)

8. SICILIANA
(sos pomidorowy, mozzarella, ser kozi, suszone pomidory, miód)

9. FORMAGGIO
(sos pomidorowy, mozzarella, gorgonzola, ser żółty, dorblu)

10. NA WYPASIE
(sos pomidorowy, mozzarella, boczek, salami, szynka, cebula, 
pieczarki)

Dodatkowy składnik 

Sos czosnkowy/ ketchup/ serowy chili/ 1000 wysp/

paprykowy sriracha

19 zł

24 zł

22 zł

24 zł

29 zł

34 zł

34 zł

34 zł

34 zł

3 zł

3 zł

36 zł



CZEKOLADA NA GORĄCO

Czekolada na gorąco 
(Latte, Latte alla Banana, Bianca, Bianca ai Pinoli e limone, 

Fondente, Fondente alla Menta)

10 zł

           DESERY

Sernik

Tort Delicjusz

Tort Czarna Pomarańcza

10 zł

10 zł

10 zł

PRZEKĄSKI

Chipsy

Orzeszki

Paluszki

8 zł

5 zł

6 zł

GRANOLA

Owocowa 
(jogurt naturalny, owoce, mus mango, granola)

Frużelina
(jogurt naturalny, frużelina, granola)

8 zł

8 zł



NAPOJE

7up 0,2l

Lipton Ice Tea 0,2l
(peach, lemon, green)

Mirinda 0,2l

Pepsi/Pepsi Light 0,2l

Schweppes 0,2l
(bitter lemon, tonic, citrus mix, lemon mint)

Sok Toma 0,2l
(pomarańcza, jabłko, czarna porzeczka, grapefruit, 
pomidor)

Woda mineralna (gazowana/niegazowana) 0,3l

Redbull 0,25l

Rockstar 0,25l

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

10 zł

10 zł

10 zł

KAWA

Espresso

Double espresso

Czarna

Biała

Cappuccino

Latte

Kawa parzona

Kawa mrożona

6 zł

7 zł
6 zł

7 zł

8 zł

9 zł

6 zł

10 zł

HERBATA

Althaus 
(Earl Grey Classic, Assam Meleng, Jasmine Deluxe, Lemon 

Mint, Sencha Supreme, Toffee Rooibush, Persischner 

Apfel, Fruit Berry)

Cynamon Althaus

6 zł

8 zł

Lemoniada 0,4l



PIWO BUTELKA

Książęce 0,5l (Czerwony Lager, Pszeniczne, 

Golden Ale, IPA, Ciemne Łagodne) 

Tyskie 0,5l

Grolsch 0,45l

Pilsner 0,5l 

Lech 0,5l (Premium, Shandy, Orange, Moijto) 

Redd's 0,4l (malina i granat, jabłko i trawa cytrynowa, 
gruszka i chili, żurawina)

Lech Free 0,33l (free, limonka z miętą) 

9 zł

9 zł
9 zł
8 zł

5 zł

8 zł

PIWO LANE

Lech 0,3l

Lech 0,5l

Grolsch 0,3l

Grolsch 0,5l

Książęce Pszeniczne 0,3l

Książęce Pszeniczne 0,5l

Kozel Cerny 0,3l

Kozel Cerny 0,5l

sok do piwa

Koktajl piwny 0,4l 
(syrop z mirabelki, syrop z czarnego bzu, 0,3l Lech)

5 zł

7 zł

6 zł

9 zł

10 zł

1 zł

6 zł

9 zł

6 zł

9 zł

7 zł



ALKOHOL 40 ml

Soplica 
(czysta, wiśniowa, malinowa, orzech włoski, orzech laskowy, 
śliwkowa, jagodowa, truskawkowa, czarna porzeczka, 
pigwowa, cytrynowa z nutą miodu, mirabelka, przepalana)

Bols
Żubrówka 
(czysta, czarna, złota, bison grass, z nutą jałowca, z nutą
mięty, na bazie kory dęba)

Wyborowa 
(czysta)

Finlandia 
(czysta, cranberry, redberry, grapefruit)

Absolut 
(czysta, kurant, pears)

Ostoya

Ballantines (scotch whisky, brasil, hard fire)

Grant's (scotch whisky)

Chivas Regal 12yo (scotch whisky)

Johnnie Walker Red Label (whisky)

Jack Daniel's (whiskey)

Jameson (irish whiskey)

Tullamore (irish whiskey)

Jim Bean (bourbon whiskey)

Wild Turkey (bourbon whiskey)

Metaxa 5* (brandy)

Sailor Jerry (rum)

Havana Club (Anejo 3 Anos, Anejo Especial, Anejo 7 Anos)

Bacardi (white rum)

Jagermeister (likier ziołowy)

Sierra (tequila)

Olmeca Altos (tequila)

Seagram's (gin)

Beefeater (gin)

Prosecco 120 ml (wino białe)

7 zł

8 zł

7 zł

7 zł
7 zł

8 zł

10 zł
8 zł

10 zł
10 zł
10 zł
10 zł

8 zł

10 zł
10 zł

8 zł

8 zł

9 zł

10 zł

10 zł

10 zł

8 zł

10 zł

10 zł

12 zł

10 zł



Cuba Libre/Cuba Libre XXL   
40 ml/80 ml rumu, Cola/Pepsi, limonka

Mojito/Mojito XXL  
40 ml/80 ml rumu, sok z Limonami, cukier trzcinowy, 
świeża mięta, woda gazowana

Beefeater & tonic 
40 ml gin, tonic, cząstka cytryny

Jameson Sour   
40 ml Jameson, sok z cytryny, syrop cukrowy

Jameson Apple   
40 ml Jameson, De Kuyper  Elderflower, sok jabłkowy, 
cząstka limonki

Jameson Cassis   
40 ml Jameson, De Kuyer Creme do Cassis, sok z limonki, 
syrop cukrowy, tonic, cząstka limonki

Melonowa Lemoniada  
40 ml Ballantines Finest, De Kuyper Melon, Spite/ 7up, 
cząstka limonki

Amaretto   
40 ml Ballantines Finest, De Kuyper Amaretto, sok z 
cytryny, syrop cukrowy, pomarańcza

Hard Fired Apple  
40 ml Ballantines Hard Fired, syrop cukrowy, sok jabłkowy, 
cząstka jabłka

Samba  
40 ml Ballantines Brasil, De Kuyper Triple Sec, Sprite/ 7up, 
cząstka limonki

Absolut Scarlet  
40 ml Absolut Kurant, De Kuyper  Triple Sec, sok 
żurawinowy, cząstka limonki

Absolut lemonade  
40 ml Absolut Pears, Spite/ 7up, cząstka limonki

BB Libre  
40 ml Ballantines Brasil, Cola, cząstka limonki

DRINKI

16 zł/22 zł

16 zł/22 zł

16 zł

16 zł

18 zł

18 zł

18 zł

18 zł

18 zł

18 zł

18 zł

16 zł

16 zł



Absolut tonic  
40 ml Absolut vodka, tonic, plaster limonki

Hard Fired Sour   
40 ml Ballantines Hard Sour, sok z cytryny, syrop cukrowy

Lillet Orange 
40 ml Lillet, 40 ml gin, sok pomarańczowy

Lillet Lemon 
40 ml Lillet, 4o ml gin, sok z cytryny, Sprite/ 7up

Aperol Spritz
40 ml aperol, 120 ml prosecco, woda gazowana

Sex on the Beach
20 ml wódka bols, 20 ml likier brzoskwiniowy, 
20 ml malibu, sok pomarańczowy, grenadine 

Tequila sunrise
40 ml sierra tequila, sok pomarańczowy, grenadine

Blue lagoon 
40 ml wódki bols, 20 ml blue curacao bols, sok 
z cytryny, 7up

Long island Ice Tea
20 ml rum, 20 ml gin, 20 ml wódka bols, 20 ml likier 
triple sec, 20 ml tequila, Pepsi, sok z cytryny

Szarlotka
40 ml żubrówki (bison grass), sok jabłkowy, cynamon

Malinka
20 ml wódki bols, syrop malinowy, sok bananowy

Monte (shot)
soplica orzechowa, mleko

Kamikadze (4xshot)
50 ml wódki bols, 50 ml sok z cytryny, 50 ml blue curacao

Wściekły pies (shot)
wódka bols, syrop malinowy, tabasco 

18 zł

16 zł

18 zł

18 zł

18 zł

18 zł

18 zł

18 zł

16 zł

14 zł

14 zł

5 zł

20 zł

6 zł



Pobyt dobowy*

Pobyt weekendowy - doba*

Pobyt rekreacyjny - doba* (min. trzy doby)

atrakcje w WakePark Goczałkowice-Zdrój:
- 1 godz. dziennie - pływanie na desce - wyłączność wraz 
  ze sprzętem na wyciągu Wake'owym

- 1 godz. dziennie - pływanie rowerkiem lub kajakiem

- opłata łowiskowa - gratis

Pobyt uzdrowiskowy** (osobodzień***)

- konsultacja lekarska

- 4 zabiegi dziennie (bez niedzieli i świąt)

Pobyt odnowy biologicznej i SPA** (osobodzień***)

- basen solankowy, masaże, łaźnie sucha i parowa, kabina
  cieplna IR, borowinarium

* doba trwa od godziny 16.00 - 12.00
** możliwe wyżywienie na stołówce w Uzdrowisku 
     25 zł/osobodzień (śniadanie, obiad i kolacja)

*** rezerwacji można dokonać na min. 7 dni

CENNIK

250 zł

350 zł
300 zł

150 zł

150 zł



POZNAJ NAS

Apartament na Starym Dworcu o powierzchni 76 m2 

znajduje się na ostatniej kondygnacji odrestaurowanego 

budynku byłego dworca PKP w miejscowości 

uzdrowiskowej Goczałkowice-Zdrój.

Spokojna okolica, bliskość uzdrowiska i terenów 

sportowo-rekreacyjnych sprawia, iż jest to lokalizacja 

idealna dla osób ceniących zarówno aktywny wypoczynek 

jak i szukających wytchnienia.

Posiada niezależne wejście i jest w pełni wyposażony: 

funkcjonalna kuchnia, duży salon z TV, sypialnia, 

łazienka z wanną i prysznicem oraz dodatkowa toaleta.

Nasz apartament to miejsce idealne na wypoczynek 

zarówno dla jednej osoby jak i grona przyjaciół 

(ilość miejsc noclegowych do 7 osób).

Apartament na Starym Dworcu

tel. 784 784 441

ul. Uzdrowiskowa 74

43-230 Goczałkowice-Zdrój

email: apartament@wakego.pl

www.wakego.pl/apartament-na-starym-dworcu



Poziom trudności: 4/10

Ilość graczy: 2-6 osób

Czas gry: 60 minut

Cena gry: 99 zł

Miejsce:

Dworzec Kolejowy 

Goczałkowice-Zdrój.

O pokoju:

Giermkowie!

	Czas nadszedł, byście po służbie i naukach u boku mego 

stawić mogli czoła Wielkiej Próbie stanu rycerskiego. 

Odmienić dla Was umyśliłem dawnem obyczaje, byście 

dowieść mogli męstwa swego, mądrości i żeście nie są 

mazgaje. 

Dlategoż w trudzie, nim zegar południe wybije, cnót 

powyższych trzy atrybuty zdobyć będziecie musieli: 

miecz męstwa, mądrości księgę i kielich, abyście zawsze 

byli weseli. 

Jeśli zaś w walce o tytuł polegniecie niechybnie do stajni 

wygnani będziecie!

ESC PE ROOM
KOMNATA RYCERZA GOCZAŁA





System Primus 2.0 to mobilne urządzenie służące do 
uprawiania wakeboardingu, czyli pływaniu po powierz-
chni wody na specjalnej desce, trzymając się przycze-
pionej do wyciągu liny.

System idealnie nadaje się do rozpoczęcia swojej przy-
gody z wakeboardem , ponieważ operator dostosowuje 
prędkość do indywidualnych umiejętności osoby pływa-
jącej. W razie wywrotki wyciąg momentalnie zatrzy-
muje się, a następnie startuje ponownie z miejsca 
gdzie rider się przewrócił.

Technologia sterowania umożliwia nieprzerwaną jazdę, 
bez zatrzymywania się przy słupach wyciągu.



CENNIK KORZYSTANIA Z WYCIĄGÓW

Sesja pływania dla 1 osoby Rezerwacja całego wyciągu / godzinę

Czas trwania 15 min Nieograniczona ilość osób

Poniedziałek-Piątek

09:00-15:00 09:00-15:00 15:00-do zamknięcia15:00-do zamknięcia

Pianka

Deska 

Deska na przeszkody

Instruktaż freestyle

25,00 zł

35,00 zł

35,00 zł 90,00 zł 120,00 zł

120,00 zł35,00 zł 120,00 zł

5,00 zł/osoba

10,00 zł/osoba

15,00 zł/osoba

50,00 zł/osoba

Weekendy i święta

* 1 sesja – rezerwacja wyciągu 15 minut dla jednej osoby.

Wypożyczenie kamizelki asekuracyjnej oraz kasku jest wliczone 

w cenę pływania.

Prosimy o przybycie przynajmniej 15 minut przed czasem rezerwacji.

Darmowe anulowanie rezerwacji jest możliwe do 24 godzin przed 

zarezerwowanym czasem pływania.

Karnety dla osób, które chcą nas odwiedzać częściej:

Karnet 10 sesji*

Karnet 20 sesji*

Karnet sezonowy

Vouchery na prezent

300,00 zł

600,00 zł

1500,00 zł

Wycena wg zapytania klienta

* sprzęt gratis lub 10% rabatu



AQUARIUM

Goczałkowice- Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 88

tel.: 784 784 441

www.wakego.pl/menu

Desery
   i nie tylko...



           DESERY "AQUARIUM"

1. Lody włoskie

	 Mały

	 Duży

2. Lody gałkowe Schöller

3. Bita śmietana

	 Mała 

	 Duża

4. Rurka z bitą śmietaną

5. Desery:

	 Owocowy 
	 (2 gałki lodów, bita śmietana, owoce, polewa)

	 Czekoladowy
 (2 gałki lodów, bita śmietana, wiórki czekoladowe,

           polewa)

6. Gofry słodkie:

	 Suchy/z cukrem pudrem

	 Z bitą śmietaną

	 Dodatkowy składnik do wyboru
 (polewa, frużelina, owoce, posypka)

7. IceKing SLUSHY

	 Małe

	 Duże

 Dolewka:

 Mała

 Duża

4 zł

6 zł

3 zł

5 zł

3 zł

7 zł

9 zł

3 zł

3 zł

15 zł

15 zł

10 zł

12 zł

5 zł

6 zł



NAPOJE

7up 0,2l

Lipton Ice Tea 0,2l
(peach, lemon, green)

Mirinda 0,2l

Pepsi/Pepsi Light 0,2l

Schweppes 0,2l
(bitter lemon, tonic, citrus mix, lemon mint)

Sok Toma 0,2l
(pomarańcza, jabłko, czarna porzeczka, grapefruit, 
pomidor)

Woda mineralna (gazowana/niegazowana) 0,3l

Redbull 0,25l

Rockstar 0,25l

Lemoniada 0,4l

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

10 zł
10 zł

10 zł

PIWO LANE

Lech 0,3l

Lech 0,5l

Grolsch 0,3l

Grolsch 0,5l

Kozel Cerny 0,3l

Kozel Cerny 0,5l

sok do piwa

5 zł

7 zł

6 zł

9 zł

1 zł

6 zł

9 zł

KAWA

Espresso

Double espresso

Czarna

Biała

Cappuccino

Latte

6 zł

7 zł
6 zł

7 zł

8 zł

9 zł
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