
DODATKI
Ziemniaki opiekane z czosnkiem 8 zł
Frytki 8 zł
Ziemniaki z patelni z boczkiem i cebulą 9 zł
Ziemniaki gotowane  4,50 zł
Warzywa gotowane 9 zł

SOSY
Jogurtowo – czosnkowy 4,50 zł
Pesto na bazie pestek słonecznika 4,50 zł

NAPOJE  ZIMNE

Woda mineralna  0,3 l  5,50 zł
Sok owocowy 100% 0,25 l
pomarańcza, grejpfrut, jabłko, czarna porzeczka 6 zł

Lemoniada na świeżych limonkach 0,25 l 9 zł
Lemoniada na świeżych limonkach (w karafce) 32 zł
Lemoniada miętowa, malinowa lub wiśniowa 0,25 l 8 zł
Virgin mojito 0,25 l  10 zł
Ice Tea 0,3 l  7 zł
Sok wyciskany ze świeżych pomarańczy 0,25 l 10 zł
Sok wyciskany ze świeżych grapefruitów 0,25 l 10 zł
Sok wyciskany ze świeżych kiwi 0,25 l 10 zł

Coca-cola 0,2 l  7 zł
Coca-cola zero 0,2 l  6,50 zł

NAPOJE GORĄCE
Kawa espresso  8 zł
Kawa americano  8 zł
Kawa cappuccino małe  9 zł
Kawa cappuccino duże  11 zł
Kawa po szwajcarsku z czekoladą  10 zł
Kawa latte macchiato   11 zł
Herbata Sir William’s  (różne)  8 zł
Herbata z imbirem i miodem  12 zł
(podawana w jesieni i zimie)
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WINA HISZPAŃSKIE 
BUTELKA

Campo Viejo (rioja) 150 g  13 zł 
(czerwone wytrawne)

Torres san Valentin   150 g  13 zł
(białe półwytrawne)

PIWO
Piwo lane OKOCIM 0,5 l  9 zł
Piwo lane OKOCIM 0,3 l  8 zł
Carlsberg butelka 0,5 l  10 zł
Karmi butelka 0,4 l  7 zł
Lech Free 0,3 l 8 zł

Sorbet cytrynowy na Prosecco  14 zł

Czas oczekiwania za zamówienie zależny jest 
od ilości gości i waha się od 20 do 40 minut.



ZUPY
Zupa dnia 10 zł
Barszcz z krokietem 13 zł

SAŁATKI
Coctailowa z grillowanym indykiem  (400 g) 33 zł
sałata, pomidory, ogórek, kukurydza, jajko, 
grillowany indyk, paski naleśnika 

Sałatka królewska z krewetkami  (350 g)  35 zł
mieszanka sałat, krewetki, paluszki krabowe z sosem
jogurtowo-czosnkowym, grzanki czosnkowe

NALEŚNIKI OBIADOWE NA PIWIE
PORCJA 2 szt./ PÓŁ PORCJI 1 szt.

Nadzienia wegetariańskie

 1. Z kapustą i grzybami   (620 g) 30 zł
 i sosem grzybowym  1/2 porcji 17 zł

 2. Z kaszą gryczaną z warzywami (600 g) 24 zł
 i sosem grzybowym  1/2 porcji 13 zł

 3. Z nadzieniem ruskim  (450 g) 24 zł
 ze śmietaną 1/2 porcji 13 zł

  
 4. Z serem camembert  (340 g) 24 zł
 z żurawiną i orzechami  1/2 porcji 13 zł  

 5. Z serem gorgonzola  (340 g) 28 zł
 z odrobina miodu i owocami 1/2 porcji 16 zł

 

6. Ze szpinakiem w liściach  (500 g) 30 zł
 z jajkiem sadzonym 1/2 porcji 17 zł

7. Ze świeżymi warzywami (gotowane)  30 zł
 z sosem serowym z 4 serów  (600 g) 1/2 porcji 17 zł

      
8. Toskański z marynowaną cukinią (700 g) 38 zł
  i białą mozzarelą 1/2 porcji 21 zł 

  zapiekany z beszamelem, pomidorami, czosnkiem i bazylią

9. Po kubańsku zapiekany z serem (630 g) 39 zł
 cukinia grillowana, ananas, pomidory, papryka   1/2 porcji 22 zł

10. Z wędzonym łososiem (400 g) 40 zł
 na sałacie z sosem curry  1/2 porcji 22 zł

Nadzienia mięsne

 1. Z nadzieniem burgundzkim  (580 g)   43 zł
 - boeuf Bourguignon 1/2 porcji 23 zł

 wołowina, boczek, szalotki, pieczarki, pomidory,  
 czerwone wino, czosnek

 2. Soffritto  (580 g) 37 zł
 indyk, pieczarki, cebula, papryka,  1/2 porcji 20 zł 
 pomidory, czosnek

3. Z nadzieniem ruskim  (400 g) 26 zł
 z boczkiem 1/2 porcji 15 zł

4. Meksykański - chili con carne (680 g) 42 zł
 zapiekany z pikantnym sosem  1/2 porcji 23 zł

 ze świeżych pomidorów  
 mięso wołowe grubo mielone, pomidory, 
 czerwona fasola,  cebula, czosnek

5. Po kubańsku zapiekany z serem  (630 g) 42 zł
  schab z grilla, ananas, pomidory, papryka 1/2 porcji 23 zł

 

6. Po wiejsku  (680 g) 45 zł
  schab z grilla, bekon, kapusta z grzybami 1/2 porcji 24 zł

7. Light z kurczakiem duszonym  (500 g) 37 zł
  w jogurcie na szpinaku baby 1/2 porcji 20 zł 

8. Gyros w naleśniku z tzatzikami  (580 g) 41 zł
 na bryndzy 1/2 porcji 22 zł

9. Z grillowanym indykiem  (440 g) 41 zł
  na musie z porów 1/2 porcji 22 zł

10. Amerykański z szynką  (520 g) 38 zł
  zapiekany z sosem  1/2 porcji 21 zł 
 serowo-paprykowym 
 sałata, papryka, kapary, kukurydza, ser żółty, szynka

  

NALEŚNIKI SŁODKIE
PORCJA 2 szt./ PÓŁ PORCJI 1 szt.
 
1. Z konfiturą  (260 g) 12 zł
  1/2 porcji 7 zł

2. Z czekoladą szwajcarską  (260 g) 18 zł
  1/2 porcji 10 zł

3. Z jabłkami i rodzynkami  (470 g) 23 zł
 podane na sosie waniliowym  1/2 porcji 13 zł

4. Koko Jambo  (470 g)  33 zł
 lody waniliowe, sos brzoskwiniowo-ananasowy, 1/2 porcji 18 zł
 czekolada, bita śmietana

5. Z lodami, bakaliami i bitą śmietaną  (450 g) 29 zł
 lody waniiliowe i czekoladowe 1/2 porcji 16 zł

6. Z gruszką i kremem waniliowym  (600 g) 31 zł
  1/2 porcji 17 zł

7. Węgierski a’la Gundel  (320 g) 25 zł
  z masą orzechową (na orzechach włoskich) 1/2 porcji 14 zł
 i gorącą czekoladą
 
 
8. Z serem i karmelem - chrupiące  (410 g)  25 zł
 podane na sosie ze świeżej żurawiny 1/2 porcji 14 zł

9. Z wiśniami   (400 g)  25 zł
 w sosie na czerwonym winie  1/2 porcji 14 zł

INNE DANIA

 1. Lasagne naleśnikowa z mięsem  (650 g) 41 zł
  1/2 porcji 22 zł

 2. Lasagne naleśnikowa  (650 g)  36 zł
 ze szpinakiem 1/2 porcji 20 zł

3. Spaghetti bolognese  26 zł
 

4. Rosti (dostępne tylko w dni powszednie)  18 zł
 placki z grubo tartych ziemniaków

5. Rosti z soffritto (dostępne tylko w dni powszednie) 37 zł

 
6. Kotlet schabowy (200 g) 32 zł
 ziemniaki lub frytki, kapusta z grzybami lub surówka

7. Soczysta pierś indycza z grilla  (200 g) 30 zł
 z borówkami

 

SURÓWKI

Sałata zielona mix 9 zł
Sałata mieszana 11 zł
z oliwkami, papryka, pomidorem i sosem vinegrette 

Sałatka grecka z serem feta 13 zł
Surówka z marchwi i jabłka 10 zł
Surówka z selera z rodzynkami 12 zł
Surówka z białej kapusty 8 zł

Czas oczekiwania na zamówienie zależy od ilości 
gości w lokalu i waha się od 20 do 40 minut.


