ZUPA i DANIE DNIA
-informacja na tablicyŚNIADANIA
JAJECZNICA
Jajecznica na maśle
Jajecznica na szynce
Jajecznica na boczku

9,10,10,-

OMLETY
Omlet z pieczarkami
Omlet po wiejsku

12,13,-

(ziemniaki, boczek, ogórek)

Omlet

8,-

(dodatki: dżem, Nutella)

3,-

TOSTY
Jajko sadzone na toście (2 tosty)
Tosty z szynką, i z serem (3 tosty)

8,12,-

(szynka, ser, sałata, ogórek, pomidor, sos czosnkowy)

Tosty z dżemem (3 tosty)
Sandwich

7,12,-

(szynka, ser, pomidor, ogórek, sos czosnkowy)

BAGIETKI
Kanapka z szynką

10,-

(szynka, ser, ogórek,sałata, pomidor, sos czosnkowy)

Kanapka z tuńczykiem

11,-

(tuńczyk, ser, sałata, pomidor, cebula, sos czosnkowy lub majonezowy)

Kanapka z wędzonym łososiem
12,(łosoś, sałata, pomidor, ogórek, sos koperkowy

NALEŚNIKI OBIADOWE
1 szt./ 2 szt.

Naleśnik a'la Cannelloni
22,-/ 1szt.
(nadzienie włoskie, oliwki, ser Mozzarella, sos pomidorowy,
mięso wołowe i wieprzowe)

Naleśnik zapiekany ze szpinakiem i serem Feta
/30,-

18,-

(szpinak, ser Feta, pomidor)

*proponujemy z kurczakiem
/32,-

Naleśnik zapiekany ze szparagami
/29,w sosie serowym.

20,-

17,-

(szparagi, sos)

Naleśnik z nadzieniem włoskim
/33,zapiekany z serem

21,-

(mięso wołowe, wieprzowe, pomidor, papryka, zioła, oliwki)

Naleśnik z kurczakiem i warzywami
/30,-

18,-

(filet z kurczaka, brokuły, marchew, kalafior, sos)

Naleśnik z Gyrosem
/31,-

19,-

(mięso wieprzowe, sos czosnkowy, sałata,pomidor, ogórek)

Naleśnik po meksykańsku
/33,-

21,-

(mięso wołowe, wieprzowe, fasola, kukurydza,
pomidory, papryka, sos)

Naleśnik z pieczonym kurczakiem
/31,w sosie tzatziki

19,-

(pieczony kurczak, sos tzatziki)

Naleśnik z borowikami i serem Gorgonzola
/33,-

20,-

(borowiki, ser Gorgonzola)

Naleśnik wegetariański
/27,-

16,-

(marchew, brokuły, kalafior, sos)

Naleśnik z węgierskim nadzieniem
/32,-

20,-

(mięso wołowe, pieczarki, papryka)

Naleśnik zapiekany z szynką i pieczarkami
/30,(pieczarki, szynka, ser mozarella, sos)

Naleśnik z wędzonym łososiem
18,-/30,w sosie koperkowym
(łosoś, sałata, ogórek, pomidor, sos koperkowy) )

18,-

SOSY

3,-

pomidorowy, tzatziki, pikantny, czosnkowy, koperkowy, majonezowy

NALEŚNIKI NA SŁODKO
1 szt./ 2
szt.

Naleśnik z dżemem

8,-/13,-

(truskawkowym, wiśniowym, malinowym, z powidł ami)

Naleśnik z białym serem i rodzynkami
/19,-

11,-

Naleśnik zapiekany z białym serem
/26,w sosie pomarańczowym

15,-

(twarożek, sos pomarańczowy)

Naleśnik z bananem i czekoladą
/23,Naleśnik z gruszką
/23,w sosie waniliowym
Naleśnik z lodami
szt.

13,13,-

13,-/1

(lody owocowe, polewa owocowa)

Naleśnik z kremem budyniowym
/23,i owocami

13,-

Naleśnik z Nutellą
/13,Naleś nik Suzette
/23,-

8,13,-

(maliny, likier pomarań czowy)

DODATKI
dżem, Nutella, sos waniliowy, czekoladowy, pomarań czowy

3,-

Racuchy

(3 szt. )
Racuchy z jabłkiem (3 szt.)
DODATKI
sos waniliowy
czekoladowy, pomarańczowy,

17,20,dżem, Nutella,
3,-

PIEROGI
Pierogi z mięsem
Pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi ruskie
Ravioli ze szpinakiem
Pierogi na słodko z białym serem
Pierogi z jagodami
Pierogi z kaszą gryczaną w sosie borowikowym

20,18,19,19,18,19,20,-

(kasza gryczana, biały ser, cebula, jajko, sos borowikowy)

MAKARONY
Spaghetii z kurczakiem, pomidorkami koktajlowymi,
rukolą, parmezanem
25,Tagliatelle ze szpinakiem i serem Feta
(proponujemy z kurczakiem)
21,-

18,-

Spaghetti Italia

21,-

(mięso wołowe, wieprzowe, pomidor, papryka, zioła, oliwki, ser parmezan)

Carbonara 21,-

(boczek, sos ś mietanowy, parmezan)

PLACKI
Placki ziemniaczane- 2 szt.
11,Placki ziemniaczane z sosem borowikowym -2 szt.
16,-

Placki ziemniaczane z serem (żółty/pleśniowy)- 2 szt.
13,Placek po węgiersku z mięsem wołowym
/28,Placki w sosie serowym z pomidorkami koktajlowymi, rukolą
16,-

GOŁĄBKI

tylko w czwartki

20,-

1szt./2

szt.

z mięsem, ryżem i sosem pomidorowym
/20,-

12,-

SURÓWKI
Surówka z marchwi
Surówka z selera
5,-

5,-

(seler naciowy, ananas, jabłko)

Surówka z białej kapusty
Zestaw surówek
6,-

5,-

PIECZYWKO
Pieczywko z sosem pomidorowym i mozarellą
Pieczywko z pomidorem i mozarellą
Pieczywko czosnkowe
Pieczywko czosnkowe z serem

10,10,6,7,-

SAŁATKI
Sałatka wiosenna

16,-

(sałata lodowa, sałata frezejska, pomidor, jajko, ogórek,
rzodkiewka, kiełki słonecznika, sos vinaigrette)

Sałatka grecka

16,-

(sałata lodowa, pomidor, cebula, ogórek, papryka,
oliwki ser Feta, sos vinaigrette)

Sałatka nicejska
(sałata lodowa, tuńczyk pomidor, ogórek,
cebula, oliwki jajko, sos vinaigrette)

18,-

Sałatka z selerem

13,-/18,-

(kurczak, seler naciowy, ananas, orzechy, majonez)

Sałatka z kurczakiem

20,-

(sałata lodowa, pieczony kurczak pomidor, ogórek,(grzanki, sos czosnkowy)

Sałatka z Gyrosem

20,-

(sałata lodowa, cebula czerwona, pomidor, papryka, ogórek,
Gyros, sos tzatziki lub czosnkowy)

CIASTA
każ dego dnia polecamy własne wypieki –
informacja u obsł ugi
PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA TORTY I CIASTA

KAWA Julius Meinl
Kawa Czarna
8,Kawa Machiatto
Kawa Espresso
8,Kawa EspressoDoppio
Kawa Cappuccino
Kawa Latte
10,Kawa Latte smakowe
12,Kawa po wiedeńsku
10,-

8,11,9,-

Kawa mrożona z lodami
13,-

Herbata Julius Meinl
Herbata czarna Ceylon Special
7,Herbata owocowa,zielona
7,Herbata zimowa (pomarańczowa z imbirem, malinowa)

12,-

Czekolada
Czekolada biała z bakaliami
Czekolada z bitą ś mietaną

10,9,-

NAPOJE ZIMNE
Lemoniada sezonowo
cytrynowa, truskawka,

10,Sok ze świeżych owoców
pomarańczowy, grejpfrutowy, pomarańczowo-grejpfrutowy
250 ml 10,-

Sok Cappy
250 ml 4,50,(pomarańczowy, wieloowocowy, grejpfrutowy, jabłkowy,
z czarnej porzeczki, pomidorowy

Sok Pysio
On Lemon
330 ml 7,(yerbata, yerbata z granatem, śliwka, cz. porzeczka, gruszka,

330 ml

4,-

limonka, kola, rabarbar, matchbate, pigwa, rooibata

Coca - Cola, Coca-cola Zero,Sprite, Fanta, Tonik Kinley

250 ml

5,0,-

Fuzetea (cytrynowa, brzoskwiniowa, zielona)
250 ml 5,0,500 ml

7,Woda mineralna Kropla Beskidu
330 ml

4,-

WINA
Wino z beczki Los Pagos (Chile) czerwone lub biał e
7,Martini
8 ,-

Wino musujące
Proseco
Aperol Spritz
19,-

125 ml

100 ml
100 ml 8,-

(Proseco, Aperol, woda, lód)

PIWA
Tyskie
330 ml 7,500
ml 9,Żywiec
330 ml 7,Budweiser
500 ml 9,Lech free
330 ml 7,Karmi
400 ml 8,-

Warka Strong
9,Heineken
Piwo pszeniczne:
Franziskaner
11,Piwo regionalne niepasteryzowane Hajer
11,-

500 ml
500 ml 9,500 ml
500 ml

GRZAŃCE
Miód pitny
8,Wino
8,Piwo
8,-

200 ml
200 ml
200 ml
500 ml

10,-

Życzymy smacznego
i zapraszamy ponownie !!!
WYKAZ ALERGENÓW W PRODUKTACH
DOSTĘPNY U OBSŁ UGI
OFERUJEMY NALEŚNIKI I MAKARONY BEZ GLUTENU
+3 zł
ORGANIZUJEMY
przyjęcia okolicznościowe na I piętrze
TRADYCYJNA POLSKA KUCHNIA

PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA TORTY I CIASTA
NASZEJ PRODUKCJI

