MENU GRILLOWE
Przystawki
Grillowana pajda domowego pieczywa, hummus,
salsa z pomidorków koktajlowych z bazylią

28

Grillowane zielone szparagi, dressing jajeczny z kaparami, bób,
mix sałat

34

Gazpacho pomidorowe z czerwoną papryką, grzanki

23

Deska serów i wędlin włoskich, konfitura ananasowa,
koszyk domowego pieczywa

49

Tatar wołowy z grillowanymi krewetkami tygrysimi,
foccacia z masłem czosnkowy

65

Dania główne
Hot dog z grillowaną ośmiornicą, aioli, marynowana czarna kurka,
koperek

76

Burger wołowy (220g), boczek, BBQ, bułka maślana

41

Burrata z grillowanymi burakami, kruszony zielony z miętą,
wegański parmezan

42

Sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem kukurydzianym
lub grillowanym awokado

43

Desery
Pieczony sernik waniliowy, marakuja

25

Tarta czekoladowa, kwaśna śmietana, toffi

24

Selekcja lodów z bitą śmietaną i owocami

24

Jeżeli cierpią Państwo na jakiekolwiek alergie pokarmowe, prosimy poinformować obsługę
przy składaniu zamówienia.
Powyższe ceny zawierają podatek VAT. Opłata serwisowa w wysokości 10% będzie
doliczana do rachunków od 6 osób wzwyż.

GRILL MENU
Starters
Grilled slice of homemade bread, hummus, cherry tomato salsa
with basil

28

Grilled green asparagus, egg dressing with capers, broad beans,
lettuce mix

34

Tomato gazpacho with red pepper, croutons

23

A board of Italian cheeses and cold meats, pineapple jam,
a basket of homemade bread

49

Beef tartare with grilled tiger prawns, focaccia with garlic butter

65

Main course
Hot dog with grilled octopus, aioli, marinated black chanterelles
and dill

76

Beef burger (220g), bacon, BBQ, butter roll

41

Burrata with grilled beets, crushed green with mint,
vegan parmesan

42

Caesar salad with grilled corn chicken or grilled avocado

43

Desserts
Baked vanilla cheesecake, passionfruit

25

Chocolate tart, crème fraîche, toffee

24

Selection of ice cream with whipped cream and fruit

24

If you suffer from any food allergies, please inform our waiting staff while ordering.
All prices include VAT. A 10% service charge will be added to bills for tables of 6 guests
and larger.

