Zakąski
Szaszłyk z krewetek tygrysich na białym
winie 3 krewetki

15 zł

Empanadas ze szpinakiem i serem bleu 3 sztuki

11 zł

Empanadas z szynką, mozzarellą
i bazylią 3 sztuki

11 zł

***Empanadas – znane z ulic Buenos Aires pierożki wypiekane z ciasta
chlebowego

Sałaty
Sałata z wątróbką

Wątróbki drobiowe z chrupiącym bekonem i karmelizowaną
gruszką, pomidor, mix sałat

Sałata z grillowanym kurczakiem

kurczak grillowany, sałata lodowa, pomidor, czerwona
cebula, papryka

Grecka

Ser feta, sałata lodowa, oliwki, czerwona cebula, pomidor, ogórek

Pieczywko z masełkiem ziołowym

17 zł
17 zł
15 zł

5 zł

Zupy
Krem pomidorowy z oliwą 350ml

10 zł

Krem z mango z grillowaną krewetką 250ml

12 zł

Żurek staropolski z jajkiem 350ml

10 zł

Krem z dyni z chipsami z bekonu 350ml

10 zł

Zupa dnia 350ml

5 zł

Dania Wegetariańskie
Stek z czarnej fasoli160g

17 zł

Kotleciki z ciecierzycy160g

17 zł

z orzechami i warzywami grillowanymi, sos limonkowy

na sałacie z warzywami, sos vinegrette

Steak
36 zł

Rib Eye Steak250g
stek z antrykotu bez kości; z warzywami grillowanymi lub mixem sałat;
sos bearnaise, sos barbecue

Black Angus Steak200g

stek Angus z łopatki USA; z warzywami grillowanymi lub mixem sałat,
sos bearnaise, sos barbecue

35 zł

Burgery
Burger klasyczny wołowy 200g

19 zł

Wege Burger z czarnej fasoli 160g

19 zł

Chicken Burger120g

19 zł

sałata, ogórek konserwowy, pomidor,
czerwona cebula, sos

sałata, ser cheddar, ogórek konserwowy, papryka
karmelizowana, pestki dyni, sos
delikatna pierś z kurczaka w chrupiącej panierce, sałata, ogórek
konserwowy, pomidor, czerwona
cebula, sos

Dodatki do burgerów
Ser cheddar

4 zł

Bekon

4 zł

Papryka jalapenio

4 zł

Sos piklowy klasyczny

3 zł

Sos limonkowy

3 zł

Sos mango

3 zł

Sos musztardowy

3 zł

Sos bearnaise

3 zł

Sos barbecue

3 zł

Dla dzieci
Nugetsy w panierce kukurydzianej
z frytkami lub ziemniakami 80g/100g

12 zł

Dania mięsne
Medaliony z polędwiczki wieprzowej z sosem z
sera gorgonzola 150g/250g

17 zł

Medaliony z polędwiczki wieprzowej w sosie
śmietanowym z szynką i pieczarkami 150g/250g

17 zł

Polędwiczki w sosie kurkowym 150g/250g

18 zł

Patelnia grillowanych mięs na warzywach z grilla
z konﬁturą z czerwonej cebulki oraz
sosem czosnkowym ok.250

26 zł

Grillowany ﬁlet z pomidorem i mozzarellą 180g

15 zł

Pawie oczko karkówka nadziewana drobiem,

16 zł

cukinią i papryką z sosem z grzybów leśnych 150g/200g

* polecamy placuszki ziemniaczane 3 szt.

Schaboszczak panierowany 160g

14 zł

Kotlet de Volaille 150g

15 zł

Zrazik z polędwiczki wieprzowej z grzybkami
leśnymi w towarzystwie rozmarynu150g/200g

19 zł

***Wszystkie dania główne nie zawierają w cenie dodatków skrobiowych
ani warzywnych

Dania rybne
Filet z łososia grillowany na szpinaku 150g/220g

24 zł

Filet z dorsza w jajku z grillowanymi
pieczarkami 180g

21 zł

Filet z sandacza w sosie śmietanowo –
koperkowym z jajkiem 150g/220g

26 zł

Dania z makaronem
Parma 400g

szynka podsuszana, pomidorki cocktailowe,
czosnek, rukola, oliwa, parmezan

17 zł

Spinaci 400g

17 zł

Carbonara 400g

17 zł

Napoli 400g

17 zł

kurczak, czosnek, młody szpinak, śmietana

boczek, jajka, parmezan, śmietana

pomidory, czosnek, parmezan, śmietana

Pierogi
Pierogi z mięsem podawane z boczkiem i cebulką 350g

12 zł

Pierogi z kapustą i grzybami podawane z cebulką 350g

12 zł

Pierogi buraczane z kaszą i fetą podawane ze śmietaną 350g
Pierogi czekoladowe z serkiem i owocem podawane z

12 zł

Pierogi ruskie podawane z cebulką 350g

12 zł

bitą śmietaną i sosem malinowym 350g

12 zł

Dodatki skrobiowe:
Frytki belgijskie150g

6 zł

Pieczone ziemniaczki150g

6 zł

Ryż z warzywami200g

5 zł

Ziemniaki z koperkiem200g

5 zł

Kluski śląskie 200g

6 zł

Pyzy 3szt.

6 zł

Placuszki ziemniaczane 3szt.

6 zł

Dodatki warzywne:
Glazurowane marchewki z płatkami
migdałów150g
Brokuły zapiekane z parmezanem150g

6 zł
6 zł

Mix sałat z winegret150g

5 zł

Szpinak na śmietanie150g

6 zł

Warzywa grillowane150g

7 zł

Kapusta zasmażana z grzybami150g

6 zł

Kapusta modra 150g

6 zł

Surówka dnia150g

5 zł

Pizza:

średnia
Ø32cm

duża
Ø40cm

28 zł

32 zł

Brokulla

23 zł

28 zł

Grecka

22 zł

26 zł

Funghi

17 zł

21 zł

Sos, ser, szynka, ananas

17 zł

21 zł

Parma

18 zł

23 zł

Primavera

19 zł

24 zł

Cacciatore

19 zł

24 zł

Rzeźnicka

23 zł

29 zł

Cztery sery

23 zł

28 zł

Diabelska

Sos, ser, salami, kabanos, cebulka karmelizowana, pomidor,
papryka jalapeno, tabasco, chilli
Sos, ser, kurczak, brokuły, ser feta
Sos, ser, pomidory, czosnek, oliwki, ser feta, bazylia
Sos, ser, szynka, pieczarki

Hawajska

Sos, ser, szynka podsuszana, pomidorki, świeża rukola, oliwki
sos, ser, szynka podsuszana, pieczarki, cebula, papryka, oliwki
Sos, ser, salami, pomidor, czosnek, cebula, oliwki, kapary
Sos, ser, szynka, boczek, salami, kabanos, karmelizowana cebulka
Sos, lazur, gouda, mozzarella, feta

Pizza:

średnia
Ø32cm

duża
Ø40cm

Wegetariańska

22 zł

27 zł

Salami

15 zł

19 zł

Vesuvio

14 zł

18 zł

Margherita

12 zł

16 zł

27 zł

32 zł

Sos, ser, bakłażan, cebula, papryka, pomidor, oliwki,
Sos, ser, salami
Sos, ser, szynka
Sos, ser

Kebab

Sos, ser, kurczak marynowany, cebula, sałata, pomidor, ogórek,
dodatkowo sos czosnkowy

Sosy do pizzy
Czosnkowy

3 zł

Pomidorowy

2 zł

Deser:
Lody z gorącymi malinami

14 zł

Szarlotka z lodami z bitą śmietaną

12 zł

