
 

 

Nasze dania najlepiej smakują w połaczeniu z przygotowanymi dla Państwa propozycjami domowych lemoniad, piwa kraftowego, 

wyselekcjonowanych win lub naszych autorskich koktajli. Zapytaj kelnera o najlepsze połączenia. 

 

 Drodzy Goście powyżej 6 osób doliczamy 10% serwisu 

 

MENU 

                  ŚNIADANIA 

                                   SHAKSHUKA 2 jajka, kolendra, masło, bagietka                                                     18 PLN 

                          JAJECZNICA z 3 jaj z warzywami, masło, bagietka                                                14 PLN    

                          BUŁKA MAŚLANA Z SZARPANĄ WIEPRZOWINĄ, konfitura z czerwonej   21 PLN 

                          cebuli, ogórek konserwowy, majonez   

                                   FRANKFURTERKI z pieca 2 sadzonymi jajkami, ogórek konserwowy                21 PLN 

                          musztarda, masło, bagietka 

 

                  PRZYSTAWKI 

FRYTKI z cheddarem, ketchup, majonez  16 PLN 

HUMMUS klasyczny z czarnuszką,  słupki warzyw, bagietka  19 PLN 

       

KREWETKI W SOSIE WINNO-MAŚLANYM, czosnek, natka pietruszki,          33 PLN 

bagietka   

 

BRUSCHETTA Z POMIDORAMI, czosnek, bazylia  19 PLN 

       

 

 SAŁATY 

   

  SAŁATA Z BOBEM I FETĄ  miks sałat, bób, truskawki, ser feta, słodko-kwaśny  27 PLN 

                                   SAŁATA Z BOBEM I BOCZKIEM miks sałat, bób, boczek, sos słodko-kwaśny   27 PLN 

 

                                   SAŁATA Z WĄTRÓBKĄ liście szpinaku, wątróbka, truskawki                               19 PLN    
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   ZUPA                                                    

                 ZUPA DNIA                12 PLN 

    

                  DANIA GŁÓWNE                                    

  BURGER WOŁOWY Z CHEDDAREM, sałata, ogórek konserwowy,                   31 PLN  

                                    pomidor, konfitura z czerwonej cebuli, bekon, majonez, frytki, miks sałat                                         

                                                                                     

  KASZOTTO  w sosie winno-maślanym, kasza bulgur, cukinia, groszek cukrowy     26 PLN                          

                                   czosnek,  pomidorki koktajlowe  

 

  FILET Z KURCZAKA, sos z suszonymi pomidorami, gnocchi, wstążki z cukinii 27 PLN 

                                      

                                   TAGLIATELLE  Z SZYNKĄ DOJRZEWAJĄCĄ, winogrona, rukola,                 24 PLN 

                                   parmezan 

 

                                    TAGLIATELLE  Z KREWETKAMI, pomidorki cherry, czosnek, natka               24 PLN 

                                    pietruszki,  chilli 

 

                                    SHAKSHUKA, 2 jaja, kolendra, masło, bagietka                 18 PLN 

                                   

 

                  PLACEK ALZACKI 

                                   klasyczny ze śmietaną, szynką dojrzewającą, cebulą i serem                                      23 PLN 

                                   mięsny ze śmietaną, szynką dojrzewającą, chorizo, bekonem, pomidorem i serem    26 PLN 

                                   krewetki ze śmietaną, bekonem cukinią, chilli i świeżą kolendrą                               26 PLN  

                                   wege ze śmietaną, rukolą, pomidorem, ziołami prowansalskimi i serem                    21 PLN 

                                   sezonowy ze śmietaną, cukinią, jajkiem sadzonym, pomidorem, ziołami                   25 PLN 

                                   prowansalskimi i serem 

                                   śmietanę można zamienić na oliwę 
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                  DESERY              

 

                                   DOMOWA SZARLOTKA Z LODAMI 15 PLN 

                 BROWNIE Z SOEM MALINOWYM                                  15 PLN   

                                   SERNIK Z BIAŁĄ CZZEKOLADĄ I KAJMAKIEM                                            15 PLN 

 

                  DODATKI 

                                   bagietka                                                                                                                        4 PLN 

                                   chorizo / szynka dojrzewająca / bekon / 2 krewetki                                                 5 PLN 

                                   sos pomidorowy / parmezan                                                                                       3 PLN 


