POLSKI

Z U PY I SA Ł AT K I

BURGERY I KANAPKI

Zupa dnia
14 pln

Bułka ziarnista z pieczonym kurczakiem,
grillowana sałata rzymska, warzywa,
sos anchois
27 pln

Krem pomidorowy, papryka, bryndza
14 pln
Zupa szczawiowa, jajko w koszulce,
młody ziemniak
14 pln
Sałata, kurczak, mus z kiszonych buraków,
awokado, kozi ser, grillowany pomidor,
cykoria
29 pln
Sałata, łosoś gravlax, marynowany arbuz,
twaróg, mięta, dressing porzeczkowy
30 pln
Sałata frisee, mozzarella di bufala, śliwka,
salsa mango, balsamico
27 pln

Kanapka klubowa, jajko sadzone,
domowe frytki
36 pln
Bajgiel, szarpana wieprzowina,
Coleslaw, sos bbq
29 pln
Burger wołowy, salsa korniszonowa,
domowe frytki
39 pln
Burger z indykiem, salsa paprykowa,
domowe frytki
35 pln

DANIA GŁÓWNE

MAKARONY

Fish & chips: dorsz, ciasto kataifi,
purée z zielonego groszku, sos tatarski
39 pln

Linguine, krewetka, krab, chili, oliwa
35 pln

Poliki wołowe, risotto z dzikiego ryżu,
palony kalafior Romanesco,
mus chrzanowy
45 pln
Stek z antrykotu, krążki cebulowe,
duszone grzyby, domowe frytki, sos bbq
69 pln
Gulasz z dzika, placki ziemniaczane
z pestkami dyni, jagoda, kwaśna śmietana
41 pln
Kurczak Supreme, sałatka z kalarepy,
młode ziemniaki smażone
38 pln
Stek z rostbefu, grillowane warzywa,
pieczony ziemniak, kwaśna śmietana
65 pln
Sandacz z kruszonką ziołową, cukinia,
pestki słonecznika, purée koperkowe
41 pln

Penne, kurczak, szpinak, sos serowy,
pomidory suszone, śmietana, parmezan
29 pln
Tagliolini, pieczony rostbef, pomidory
koktajlowe, rukola, oliwa z oliwek,
ocet balsamiczny
35 pln
Pierożki ravioli z borowikami,
oliwa, parmezan
25 pln

COŚ SŁODKIEGO

NAPOJE GORĄCE

Ciasto dnia
12 pln

Kawa amerykańska
10 pln

Fondant czekoladowy, lody z masła
17 pln

Kawa bezkofeinowa
10 pln

Sernik, herbatniki, śliwka
16 pln

Espresso
10 pln

Jogurt, mak, rabarbar, woda różana
14 pln

Espresso macchiato
12 pln
Double espresso
12 pln
Cappuccino
12 pln
Caffe latte
12 pln
Gorąca czekolada
10 pln
Dzbanek herbaty
10 pln

Jeżeli mają Państwo alergię pokarmową,
proszę poinformować nas o tym przy składaniu
zamówienia. Pozwoli nam to przygotować danie
dostosowane do Państwa potrzeb. Ceny
zawierają VAT i nie obejmują obsługi

PIWO
PIWO BECZKOWE
Okocim Jasne Pełne (0,3 l / 0,5 l)
11 / 13 pln
Grimbergen (0,33 l)
15 pln
PIWO BUTELKOWE
Okocim Jasne Pełne (0,5 l)
13 pln
Okocim Porter (0,5 l)
13 pln
Somersby (0,4 l)
13 pln
Lech Free non-alcoholic (0,33 l)
13 pln
PIWO REGIONALNE
Lubicz Leżak (0,5 l)
15 pln
Lubicz Pszeniczne (0,5 l)
15 pln
Lubicz Marcowe (0,5 l)
15 pln
Lubicz Sezonowe (0,5 l)
15 pln
(zapytaj obsługę o aktualnie dostępne
piwo sezonowe)

NAPOJE
BE ZALKOHOLOWE
Górska Natura (0,3 l)
7 pln
Pepsi
Pepsi Max
Pepsi Light
Mirinda
7 Up
Tonic
Bitter Lemon
Lipton Lemon
Lipton Peach (0,2 l)
8 pln
NAPOJE FENTIMANS
Curiosity Cola
Cherrytree Cola
Rose Lemonade
Victorian Lemonade
Ginger Beer
Shandy
Wild English Elderflower
Mandarin & Seville
Orange Jigger (0,275 l)
13 pln
San Pellegrino (0,25 l / 0,75 l)
12 / 25 pln
Acqua Panna (0,25 l / 0,75 l)
12 / 25 pln
Red Bull (0,25 l)
13 pln
świeżo wyciśnięty sok (0,25 l)
15 pln
sok owocowy Toma (0,25 l)
8 pln

Ceny zawierają VAT i nie obejmują obsługi

