PRZYSTAWKI
Tatar z siekanej polędwicy wołowej z dodatkami

29 pln

Krewetki na gorącym półmisku, pieczywo

36 pln

Płyta włoskich antipasti

39 pln

(szynka dojrzewająca, ser dojrzewający, oliwki,
suszone pomidory, domowy chleb, oliwa z oliwek)

ZUPY
Krem z zielonego ogórka, ser feta, czarny sezam

16 pln

Zupa z boczniakami

18 pln

Chłodnik z botwinki, jajko

14 pln

SAŁATY
Sałata Cezar z kurczakiem

24 pln

Sałata Cezar z krewetkami

33 pln

Sałaty, ser kozi, burak marynowany, chutney z mango

24 pln

MAKARONY / KLUSKI
Czarny makaron z krewetkami, szpinak,
pomidorki koktajlowe

37 pln

Kluski ucierane, wędzone tofu, młoda kapusta,
pesto, śmietanka

25 pln

DLA DZIECI
Rosół z kluseczkami lanymi, gotowany kurczak

10 pln

Nuggetsy z kurczaka, frytki, ketchup

15 pln

Kluski ziemniaczane z ciemnym sosem, buraczki

14 pln

DESERY
Lody śmietankowe, marakuja, gorzka czekolada

15 pln

Kula czekoladowa, lody jeżynowe, owoce, beza, sos waniliowy

17 pln

Lody śmietankowe, gorące maliny, bita śmietana

15 pln

DANIE GŁÓWNE
Pieczona kaczka, kluski śląskie, modra kapusta,
sos z jabłkiem i rodzynkami, chutney

38 pln

Kotlet schabowy marynowany w mleku,
ziemniaki w słoninie, surówka z młodej kapusty

32 pln

Stek z polędwicy wołowej, frytki z batatów,
buraki marynowane, sos pieprzowy

51 pln

Polędwica z dorsza, boczniaki, śmietanka,
risotto z burakami, pesto

39 pln

Żeberka wieprzowe BBQ, ziemniaki w słoninie,
surówka z młodej kapusty

37 pln

Medalion z kurczaka, porem i serem feta,
risotto z serem smażonym, pesto

29 pln

Stek z karkówki, frytki z batatów, sałata, salsa paprykowa

36 pln

NAPOJE GORĄCE
Herbata Harney & Sons
Espresso
Americano
Cappuccino
Double Espresso
Grande Cappuccino
Café Latte

7 pln
7 pln
8 pln
9 pln
11 pln
12 pln
12 pln

NAPOJE ZIMNE
Coca-cola, Coca-cola light, Sprite, Tonic, Fanta
Sok Cappy Jabłko, Pomarańcz, Czarna Porzeczka
Multiwitamina, Pomidorowy
Red Bull
Sok świeżo wyciskany z Pomarańczy
Aqua Panna TOSCANA, niegazowana
San Pellegrino, gazowana
Aqua Panna TOSCANA, niegazowana
San Pellegrino, gazowana

6 pln
0,25 l
0,25 l 6 pln
6 pln
0,25 l
0,25 l 9 pln
0,25 l 10 pln
6 pln
0,25 l
6 pln
0,25 l
0,75 l 12 pln
0,75 l 12 pln

