
Dania serwujemy od 13:00
(sobota - niedziela od 14:00)

Śniadania serwujemy codziennie
od 9:00 do 13:00 
(sobota - niedziela od 9:00 do 14:00)

w - wegetariańskie
v - wegańskie

Napiwki nie są wliczone w cenę 

Burger (100% antrykot)      24
domowa musztarda i majonez, ogórek małosolny, 
czerwona cebula, pomidor malinowy, sałata rzymska
• dodaj frytki 6
• dodaj ser cheddar/ papryczki jalapeno / boczek 3

Wege burger 
(biała fasola & tymianek)/ w                     24
twarożek kremowy z serowarni Magdalenka, domowy 
majonez, sałata rzymska, czerwona cebula
• dodaj frytki 6
• dodaj ser cheddar/ papryczki jalapeno 3

Ciabatta z wołowiną picanha     31
ogórek w pomarańczach, czerwona cebula, sambal majo,
mix sałat

Ciabatta z kiszoną rzepą/ w     31
oscypek z serowarni Magdalenka, zielone pesto, szpinak,
marynowana botwinka, czerwony colesław

BURGERY I KANAPKI 

Bruschetta z tapenadą i kaparami/ v 19

Bruschetta z salsą z nowalijek  23 
i podwędzanym łososiem 

Hummus/ v     23
hummus klasyczny, hummus z botwinki, prażona ciecierzyca,
warzywa w słupki, kapary, ciabatta 

Skrzydełka teriyaki    22
skrzydełka x 6, cebula dymka, sambal majo 

Box rozpusty     59
skrzydełka teriyaki x 8, mini burger x 4, frytki zapiekane
z serem cheddar, onion rings, hummus, czerwony colesław,
warzywa w słupki, sambal majo, tapenada, cebula dymka

DO DZIELENIA

Lemon sandwich    14
ciastko cytrynowe, sos czekoladowy, krem imbirowy 

Sorbet marakuja z musem malinowym 16
krem mascarpone, palona biała czekolada 

DESERY

Krem marchewkowo-imbirowy/ v            16
mleczko kokosowe, chips z pora, czarnuszka, oliwa zielona 

Zupa  sezonowa/ w                                            14
proszę pytać obsługę

ZUPY DANIA GŁÓWNE

Tagliatelle z gorgonzolą/ w     28
domowej roboty makaron, gorgonzola w białym winie, chutney
gruszkowy, orzechy włoskie

smażone papryczki padron, oscypek z serowarni Magdalenka, 
winegret pomarańczowy, orzechy włoskie, pieczone pomidorki,
ciabatta

Sałatka z papryczkami padron/ w     31

ricotta z serowarni Magdalenka, pieczone pomidorki, emilgrana,
kruszonka z czarnych oliwek

Risotto al pomodoro/ w                 27

ciecierzyca, bób, marynowane tofu, dressing sezamowy, szpinak
baby, ogórek, marchewka, pomidorki, limonka

Vegan bowl/ v        27

polędwiczki z kurczaka, liście botwinki, polenta, pieczone 
pomidorki

Polędwiczki w sosie szałwiowym     36

marchewka, groszek cukrowy, czerwona papryka, ryż jaśminowy,
cebula dymka, nitki chilli
• dodaj marynowane tofu 9

Zielone curry/ v        26

sandacz w białym winie, groszek, mięta, kapary
Rrisotto z sandaczem       29

marchewka w maśle sous vide, demi glace jeżynowy, grillowana
dymka, oliwa zielona

Stek z rostbefu       44

Tagliatelle alle vongole                            33
domowej roboty makaron z małżami w sosie winno-maślanym


