
Nazywam się Arkadiusz Onasch. Od 2014 roku prowadzę restaurację Winne 

Grono w Gdańsku W latach 2019-2022 mieściła się przy ul. Szerokiej w 

historycznej kamienicy Der Lachs – Pod Łososiem. W tym miejscu przez kilkaset 

produkowano najsłynniejsze gdańskie likiery, w tym zwłaszcza Goldwassera. 

GDAŃSKA  

WYTWÓRNIA 

HISTORYCZNYCH 

SMAKÓW 

Nie byłoby gdańskich wódek i likierów takich, jakimi je znamy, gdyby nie wojny          

religijne. Pod koniec XVI wieku Królewskie Miasto Gdańsk stało się schronieniem dla 

uciekających z Niderlandów menonitów. W 1598 roku przybył farmaceuta Ambrozy   

Vermollen jedynie  z autorską recepturą między innymi na cudowny eliksir zdrowia,  

gdańska Złotą Wodę. Jego potomkowie produkowali ją w Gdańsku aż do 1945    

roku. Fenomenem jest, że pierwszymi twórcami gdańskich sław wyskokowych są  

menonici. Cechy rzemieślnicze nie dopuszczały ich po prostu do innych zawodów.  

Mogli oni się trudnić gorzelnictwem, tak jak starozakonni.  

Wszystkie produkty Gdańskiej Wytwórni Historycznych Smaków oparte są o            

najczystszy możliwy spirytus orkiszowy, prawdziwe zioła, owoce oraz ewentualnie  

cukier w ściśle zadanej ilości: do smaku. 
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„Sędzia otworzył puzderko zamczyste, 

W którym rzędami flaszek białe sterczą głowy; 

Wybiera z nich największy kufel kryształowy 

(Dostał go Sędzia w darze od księdza Robaka): 

Wódka to gdańska, napój miły dla Polaka. 

«Niech żyje — krzyknął Sędzia w górę wznosząc flaszę — 

Miasto Gdańsk, niegdyś nasze, będzie znowu nasze!»”  

I lał srebrzysty likwor w kolej, aż na końcu 

Zaczęło złoto kapać i błyskać na słońcu. 

A.Mickiewicz, Pan Tadeusz 

GOLDWASSER 

Szewcu w nos wyciął trzy szczutki,  

Do łba przymknął trzy rureczki,  

Cmoknął: cmok! i gdańskiej wódki  

Wytoczył ze łba pół beczki.  

A.Mickiewicz, Pani Twardowska 

Złoto i zioła noszą cechy prozdrowotnych w wielu kulturach, także współcze-

śnie. Nie inaczej było z gdańskim goldwasserem, który pierwotnie oferowany 

był jako środek farmakologiczny. Dzisiaj dział doskonale zarówno jako aperitif  

i digestif oraz jako dodatek np. do piernika. Pierwotny przepis zmieniał się    

wielokrotnie: najpierw opierano go o importowaną brandy, potem okowitę ze 

zboża, a od XIX wieku o rektyfikat ziemniaczany. Pierwotnie słodzono cukrem 

trzcinowym, później białym cukrem buraczanym, współcześnie niestety nawet 

gliceryną. 

 Nasz goldwasser jest oparty o najstarszy dostępny przepis gdańskiej złotej 

wódki. Ufamy, że nasz dzisiaj tak samo smakowałby jego piewcy i miłośnikowi  

Adamowi Mickiewiczowi, poecie – ze względu na prostotę, prawdziwe i      

uczciwe składniki i niespotykany, a zrównoważony balans wielu smaków        

w jednym. 
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Christoph Friedrich Wedekind w 1745 roku, wcale nie 

gdańszczanin napisał piosenkę, o Krambambuli.      

W czasach kiedy nie było ani radia, ani internetu 

pieśń biesiadna roznosiła wieści pomiędzy gospoda-

mi o tym cudownym, czerwonym, prozdrowotnym 

eliksirze z Gdańska, darze od samego Boga.            

Produkowano go zatem w naszym Gdańsku przy-

najmniej 200 lat, a opiewa się jego zalety. Według 

dawnych     użytkowników jest lekarstwem doskona-

łym dla ciała, na dolegliwości proste i przemijające 

jak ból głowy, kaszel, zimno czy rwanie w żołądku, 

ale i dla duszy na     smutek, tęsknotę czy nieśmiałość. 

Działa na mózg, odczuwanie zmysłów, wzmacnia 

pamięć, wyostrza dowcip, poprawia nastrój – po pro-

stu cudowny    eliksir. 

Zadziwia jego smak z połączenia czerwonych ziół i 

owoców. W smaku podobne jest tylko do  jednego: 

do drugiego Krambambuli. Dawkowany  po parę 

kropel pozwala cieszyć się reakcjami własnego     

mózgu, który powoli aprobuje ten smak  jako         

najpierw akceptowalny, a potem udany.  

W krajach bliskiego nam wschodu produkowany do 

dzisiaj jest na zatrważającą jakościowo skalę        

przemysłową jako Krambambula (Крамбамбуля). 

Idealny jako aperitif lub jako środek rozgrzewający, 

zwłaszcza po zachodzie słońca. 
 

  

 
Entrées 

KRAMBAMBULI  



 

 

 

 

 

 

MACHANDEL 

Ten pradziadek ginu, prawdopodobnie współczesny niderlandzkiemu jenevero-

wi.  Chociaż nigdy nie był produkowany w Gdańsku, to z miastem tym jest 

związany mocno. Produkowano go w żuałwskim Nowym Dworze Gdańskim i by-

ło on… najpopularniejszym trunkiem Gdańska. Machandla w Gdańsku kupowa-

ło się najchętniej i najczęściej.  Piło się go w specjalnym rytuale z wędzoną śliw-

ka na wykałaczce. Przy tym rytuale picie tequili z sola i limonka to naprawdę 

nic trudnego, 

 

POMERANZEN   

Pomeranzen a także pommerantzen to piękne słowo określa mennonicką poma-

rańczówke na skórkach owoców. Piękne, gdyż oddaje ducha Gdańska i jego 

wielokulturowość. Początek jest od polskich pomarańczy, sufiks oczywiście jest 

niemiecki. Jeden trunek, jedno miasto, a dwa języki.  

Nie tak słodki jak większość triple seców – nadaje się do sączenia przy na przy-

kład czekoladowym deserze albo nawet gęsinie.  



Kurfürsten, a wcześniej Kurfürstlichen Magen to na-

lewka ziołowa na trawienie, która już w XVII wieku 

powstała w podzięce dla Wielkiego Elektora  

Pruskiego za przyjęcie menonitów z Niderlandów, 

uciekających przed religijnymi prześladowaniami. 

Jak widać Gdańsk Miastem Wolności nie jest od 

wczoraj. Ten intensywny, ale słodki bitter wpisuje się w tradycję stosowania intensywnych 

nalewek ziołowych we wspomaganiu trawienia – tak działa właśnie digestif. Niesmacz-

ne krople żołądkowe czy miętowe dostępne w aptekach mają zasadniczo identyczny 

bazowy skład: zioła i alkohol. Dawni gdańszczanie potrafili je komponować w sposób 

ustom przystępniejszy. Bitter robiono zwłaszcza po klasztorach, a produkcji jednego           

z nich nie zakazano w USA nawet podczas prohibicji, odróżniając jego zastosowanie 

lecznicze od zwykłego pijaństwa. Idealny w drinkach, ale i wybitnie skuteczny po posiłku, 

na wspomożenie trawienia. 

_____________________________________________________________ 

 

Schnaps albo sznaps to 40% wódka na 

orkiszu      - pszenicy, która przez stulecia 

nie podległa genetycznym modyfika-

cjom, a jadano ją już przecież nawet w 

starożytnym Egipcie.  

Spirytus orkiszowy jest bazą wszystkich 

naszych alkoholi. Żeby być blisko prawdy 

historycznej, nie stosujemy nowocze-

snych odmian roślin przy rekonstrukcji na-

szych gdańskich alkoholi. 
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Produkt 

Cena         
sugerowana 
brutto  

Cena zakupu 
netto 

GDAŃSKA WYTWÓRNIA HISTORYCZNYCH SMAKÓW                     -       

Goldwasser             170,00           103,66     

Krambambuli             120,00             73,17     

Kurfursten             120,00             73,17     

Pomerantzen             120,00             73,17     

Machandel              120,00             73,17     

DESTYLERNIA KAMIEŃ                     -       

V-One orkisz 0,5               95,00             57,93     

Kawa 0,5               93,00             56,71     

Vanilia 0,5               93,00             56,71     

Wiśnia 0,5               93,00             56,71     

Ogórek 0,5               93,00             56,71     

Trzy jagody 0,5               93,00             56,71     

Mięta 0,5               93,00             56,71     

Limonka 0,5               93,00             56,71     

Grejpfrut               93,00             56,71     

Orkisz 0,7             125,00             76,22     

Ogórek 0,7             123,00             75,00     

Trzy jagody 0,7             123,00             75,00     

Vanilia 0,7             123,00             75,00     

Orkisz 1,75             280,00           170,73     

Skrzynka otwarta 3x0,5                     -       

mieta/orkisz/3 jagody             291,00           177,44     

Skrzynka zamknięta 3x0,5                     -       

mięta/orkisz/grejpfrut             291,00           177,44     
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