POLSKI

Z U PY I SA Ł AT K I

KANAPKI

Zupa dnia
Krem z pomidorów, mozzarella, pesto
14 pln
Krem z kukurydzy, ser gorgonzola
13 pln
Krewetki, sałaty, kasztany, melon,
rzepa, sos koktajlowy
29 pln
Łosoś gravlax, gotowane jajko, rukola,
roszponka, kandyzowany seler naciowy,
pomidor, dressing musztardowy
32 pln
Filet z kaczki, sałata, pomarańcza,
awokado, buraki, dressing z wędzonej
śliwki
32 pln
Kurczak grillowany, sałata rzymska,
grzanki, parmezan, boczek, dressing
z anchois
28 pln

Bagietka, indyk pieczony, kozi ser,
konfitura cebulowa, krucha sałata
29 pln
Ciabatta, mozzarella, szynka parmeńska,
bazyliowe pesto
27 pln
Panini, chorizo, cheddar, roszponka, salsa
pomidorowa
31 pln
Kanapka klubowa, frytki
35 pln
Burger wołowy, frytki
43 pln
Burger drobiowy, frytki
39 pln

DANIA GŁÓWNE

MAKARONY

Tar ta dnia
Dorsz, purée musztardowe, cukinia,
prażony słonecznik, sos ziołowy
43 pln

Penne, pancetta, szalotka, brokuły,
pomidory suszone, parmezan
31 pln

Łosoś, purée z kalafiora, rukola,
pomidory koktajlowe, salsa z mango
46 pln

Pappardelle, kurczak, grzyby, rukola,
orzechy włoskie, sos śmietanowy
29 pln

Polędwiczka wieprzowa, polenta,
grillowane warzywa, szalotka
z rozmarynem, sos winny
38 pln

Orecchiette, zielone szparagi, pomidory
koktajlowe, bakłażan, sos homarowy
29 pln

Pierogi z wołowiną, kaszą gryczaną
i bobem, słonina
27 pln
Antrykot, krążki cebulowe, duszone
grzyby, domowe frytki, sos BBQ
69 pln
Filet z kaczki, salsefia, szpinak,
sos pomarańczowy
40 pln
Filet z kurczaka, soczewica,
groszek cukrowy, pak choi, sos teriyaki
38 pln

Farfalle, łosoś, szpinak, oliwki,
kapary, sos serowy
32 pln
Udon, pieczarka, brokuły, por,
sos słodko-kwaśny z mlekiem kokosowym
24 pln

COŚ SŁODKIEGO

NAPOJE GORĄCE

Słodkość dnia
Fondant czekoladowy,
lody waniliowe
15 pln
Waniliowy Crème brûlée
16 pln
Semifredo, owoce leśne
16 pln

Kawa amerykańska
10 pln
Kawa bezkofeinowa
10 pln
Espresso
10 pln
Espresso macchiato
12 pln
Double espresso
12 pln
Cappuccino
12 pln
Caffe latte
12 pln
Gorąca czekolada
10 pln
Dzbanek herbaty
10 pln

Jeżeli mają Państwo alergię pokarmową,
proszę poinformować nas o tym przy składaniu
zamówienia. Pozwoli nam to przygotować danie
dostosowane do Państwa potrzeb. Ceny
zawierają VAT i nie obejmują obsługi

