MENU
ZUPY
PRZYSTAWKI
słonina LARDO 18 zł
długo dojrzewająca podawana z
szalotką i żytnim pieczywem

ROSÓŁ 15 zł
z kołdunami z gęsi

ZUPA RYBNA 18 zł
dorsz, dorada, halibut, kolendra,
pomidory

SZPARAGI 18 zł
jajko poche / sos holenderski

DANIA GŁÓWNE
CLASSIC BURGER 28 zł

SAŁATY
SAŁATA WIOSENNA 24 zł
szparagi / rukola / pomidory koktajlowe /
dymka / parmezan / orzechy

SAŁATA CEZAR 29 zł
sałata rzymska/ grillowany kurczak
lub sardynki / pomidor / bekon /
grzanki / parmezan / sos Cesar (w sosie
jest anchois)

wołowina 200g, pikle, pomidor, cebula,
sałata
dostępne dodatki (każdy 4zł):
ser, bekon, jajko sadzone

CHINKALI z baraniną 24 zł
HALIBUT / DORSZ 42 zł
na szparagach z domowymi frytkami
rodzaj ryby zależny jest od dnia tygodnia

SCHABOWY gigant 32zł
jajko sadzone, sałatka ziemniaczana

MAKARON 28 zł
powiedz, na jaki masz ochotę ☺
do rachunku grup powyżej 7 osób doliczamy 10% serwisu

TYDZIEŃ SPECJALNY
KARTACZE 21 zł
z mięsem - 3 sztuki, okrasa z boczku i z cebuli, szczypiorek

PYZY 21 zł
bezmięsne – 7 szt, okrasa z cebuli z boczkiem lub bez

KLUSKI SZARE 21 zł
ser koryciński, okrasa z cebuli z boczkiem lub bez, szczypiorek

PIZZA
MARGARITA 24 zł
sos pomidorowy, mozzarella
tomato sauce / mozzarella

PEPERONI 26 zł
kiełbasa peperoni, cebula, papryka jalapeno, sos pomidorowy, mozzarella
tomato sauce / mozzarella / peperoni sausage / onion / jalapeno pepeer

PARMA 28 zł
szynka parmeńska, pomidorki cherry, rukola, sos pomidorowy, mozzarella
tomato sauce / mozzarella / parma ham / aragula / cherry tomatoes / olives

4 SERY 28 zł
talleggio, ser pleśniowy, mozzarella, grana padano, sos pomidorowy
tomato sauce / mozzarella / talleggio cheese / blues cheese / grana padano

CAPRICIOSA 25 zł
grzyby, pancetta, , sos pomidorowy, mozzarella
tomato sauce / mozzarella / pancetta / mushroom

w tygodniu PIZZA jest serwowana od godz. 16.00
do rachunku grup powyżej 7 osób doliczamy 10% serwisu

NAPOJE GORĄCE

SOFT DRINKS
LEMONIADA

12 zł

0,3l klasyczna
0,3l marakuja
0,3l czarna porzeczka / czerwona
porzeczka
0,3l agrest
0,3l wiśnia

FUZZETEA

0,33l

5 zł

sprite / tonic / fanta / cola

SOK
0,25l pomarańcza / jabłko / czarna
porzeczka
1l
pomarańcza / jabłko / czarna
porzeczka

ŚWIEŻY SOK

6 zł

espresso double

9 zł

espresso macchiato

7 zł

americano

9 zł

cappuccino

10 zł

latte

12 zł

irish coffee

24 zł

5 zł

0,25l brzoskwinia / cytryna

COCA COLA

espresso

5 zł
10 zł
15 zł

espresso, whisky, brązowy cukier, śmietana

herbata

0,25l pomarańcz / grejfrut

12 zł

Ronnefeld - dzbanek 0,4l
czarna, earl grey, zielona, owoce leśne

0,33l
0,7l

mrożona herbata
6 zł
10 zł

12 zł

0,25l

mrożona kawa

15 zł

0,25l

0,33l
0,7l

6 zł
10 zł

gorąca czekolada

12 zł

KOKTAJLE
BACARDI
BACARDI MOJITO

PIWO
23 zł

BACARDI CUBA LIBRE

0,3l

15 zł

bacardi carta blanca, limonka, coca cola

BACARDI DAIQUIRI

20 zł

bacardi carta blanca, limonka, cukier

MARTINI NEGRONI

25 zł

martini bitter, martini rubino, bombay
saphire

OAK’S COLA

SAN MIGUEL
0,5l

bacardi carta blanca, limonka, cukier,
mięta, woda gazowana

18 zł

10 zł
8 zł

ZŁOTE LWY

12 zł

APA

12 zł

KOŹLAK

12 zł

SCHOFFERHOFER

15 zł

SCHOFFERHOFER

10 zł

bacardi oakheart, coca cola, limonka

MARTINI BIANCO &
TONIC

12 zł

BAVARIA 0%

martini bianco, kinley, limonka

ULTIMATE BOMBAY
TONIC
bombay saphire, kinley, limonka

0,3l grejfrut

klasyczna / pszeniczna

20 zł

8 zł

PIWO

KOKTAJLE
BACARDI

SAN MIGUEL
0,5l

BACARDI MOJITO

23 zł

bacardi carta blanca, limonka, cukier,
mięta, woda gazowana

BACARDI CUBA LIBRE

18 zł

bacardi oakheart, coca cola, limonka

MARTINI BIANCO &
TONIC

bombay saphire, kinley, limonka

APA

12 zł

KOŹLAK

12 zł

SCHOFFERHOFER

15 zł

SCHOFFERHOFER

10 zł

0,3l grejfrut

BAVARIA 0%
12 zł

martini bianco, kinley, limonka

ULTIMATE BOMBAY
TONIC

12 zł

25 zł

martini bitter, martini rubino, bombay
saphire

OAK’S COLA

ZŁOTE LWY

20 zł

bacardi carta blanca, limonka, cukier

MARTINI NEGRONI

10 zł
8 zł

15 zł

bacardi carta blanca, limonka, coca cola

BACARDI DAIQUIRI

0,3l

20 zł

klasyczna / pszeniczna

8 zł

SZPRYCERY
I BĄBELKI
APEROL SPRITZ

KOKTAJLE
MONTA
21 zł

aperol, prosecco, woda gazowana, pomarańcza

RED WINE SPRITZ

15 zł

15 zł

15 zł
20 zł

24 zł

martini ambratto lub rubino, tonic

ESPRESSO MARTINI

25 zł

I GREEN

18 zł

THE PASSPORT

28 zł

campari, martini ambratto, sok grejfrut,
sok cytryna, syrop cukrowy, woda
gazowana

25 zł

PORN STAR MARTINI

28zł

wyborowa, marakuja, wanilia, cytryna, wino
musujące

bacardi 4yo, syrop demerara,, mięta,
limonka, frizzante, angostura bitter’s

MARTINI & TONIC

25 zł

wyborowa, st-germain, ogórek, sok z cytryny,
woda gazowana

bombay sapphire, limonka, st-germain,
wino frizzante, ogóre

OLD CUBAN

UDAWANE MOJITO

wyborowa, espresso, kahlua, cukier

aperol, st-germain, wino frizzante

FRESH

21 zł

bacardi carta blanca, mus z wiśni, sok z
limonki, tonic lub sprite, mięta

wino białe, woda gazowana, cytryna

MONTA SPRITZ

TRELE MORELE
Bacardi carta blanca, morela, cytryna,
cukier

cytrynówka, wino frizzante, woda
gazowana

CLASSIC SPRITZ

25 zł

absolut kurant, syrop czerwona porzeczka,
cytryna, białko

wino czerwone, syrop czerwona porzeczka,
woda gazowana, mięta

LEMONCELLO SPRITZ

PINK YOUR DAY

15 zł

WHISKY SOUR
dewar’s white label, sok z cytryny, syrop
ccukrowy, angostura bitters, bialko

22zł

NAPOJE GORĄCE

ŚNIADANIA
ANGIELSKI SET 19 zł
boczek / kiełbasa / 2 jajka sadzone lub jajecznica /
pomidor / pieczywo / masło
bacon / sausage / 2 eggs (scrambled or fried) / tomato /
bread / butter

espresso

6 zł

espresso double

9 zł

espresso macchiato

7 zł

americano

9 zł

cappuccino

10 zł

latte

12 zł

kawa mrożona

14 zł

herbata

12 zł

Ronnefeld - dzbanek 0,4l
czarna, earl grey, zielona, owoce leśne

SZAKSZUKA 17 zł
papryka / pomidory / czosnek / cebula / jajko / pieczywo
pepper / tomato / garlic / onion / egg / bread

JAJECZNICA 15 zł
3 jajka / boczek / cebulka / szczypiorek
scrambled eggs / bacon / onion / chives

ZAPIEKANE JAJKO 17 zł
szpinak / boczek / śmietana / czosnek / jajko / parmezan
spinach / bacon / cream / garlic / egg / parmesan

SOFT DRINKS
LEMONIADA

12 zł

0,3l klasyczna
0,3l marakuja
0,3l czarna porzeczka / czerwona
porzeczka
0,3l agrest
0,3l wiśnia

5 zł

FUZZETEA
0,25l brzoskwinia / cytryna

5 zł

COCA COLA
0,33l

sprite / tonic / fanta / cola

SOK
0,25l pomarańcza / jabłko / czarna
porzeczka
1l
pomarańcza / jabłko / czarna
porzeczka

ŚWIEŻY SOK

5 zł
10 zł
15 zł

0,25l pomarańcz / grejfrut

GORĄCA CZEKOLADA

BADOIT
EVIAN

330ml

6 zł

0,7l

330ml

6 zł

10 zł

0,7l

10 zł

15 zł

