ZUPY
Krem z pomidorów z grzankami i parmezanem
15zł
Żurek staropolski na prawdziwkach
16zł
Rosół z makaronem
10zł
Chłodnik litewski
14zł
Zupa dnia
8zł
SAŁATKI
Sałata z kandyzowaną gruszką, pieczonym burakiem, serem
pleśniowym, pomidorkami cherry, rukolą, grzankami,
orzechami i sosem balsamico
28zł
Sałata z grillowanym kurczakiem, bekonem, świeżymi
warzywami, parmezanem i sosem cesar
28zł
*do sałatek proponujemy grzanki czosnkowe!

DANIA GŁÓWNE
(300-350g)

Kotlet schabowy
(podawany z opiekanymi ziemniakami i kapustą zasmażaną)

30zł
Schab drwala
(z jajkiem sadzonym, musztardą, kiszonym ogórkiem,
podawany z frytkami i sałatą vinegrette)

34zł
Grillowany filet z kurczaka pod sosem maślano-winnym
(podawany na rukoli, z karmelizowanymi pomidorkami cherry,
ziemniakami opiekanymi i sałatą vinegrette)

31zł
Filet z kurczaka z kandyzowaną gruszką
(z sosem gorgonzola, rukolą, ziemniakami opiekanymi i sałatą vinegrette)

32zł
Policzki wołowe pieczone w warzywach
(podawany z aksamitnym sosem pieczeniowym, puree i sałatą vinegrette)

35zł
Grillowany łosoś na liściach szpinaku
(podawany z frytkami i sałatą vinegrette)

39zł
ŚWIEŻE MAKARONY
(200-280g)

Tagliatelle nero z krewetkami i chorizo
34zł
Tagliatelle z boczkiem i cebulką, czosnkiem,
sosem kremowym i parmezanem
27zł

BURGERY
(350-400g)

Burger Bekon
(200g polskiej wołowiny, bekon, cebula, pomidor,
ogórek kiszony, sałata, sos tatarski i barbecue)

33zł
Burger Burak
(200g polskiej wołowiny, pieczony burak,
konfitura z czerwonej cebuli, rukola, sałata, sos gorgonzola)

33zł
Burger z szarpaną wieprzowiną
(szarpana wieprzowina w sosie Jack Daniell’s BBQ,
pikle, jalapeno, chrupiąca sałata)

33zł
Burger Halloumi
(grillowany ser halloumi, ananas, konfitura z czerwonej cebuli,
rukola, sos chipotle mayo)

35zł
*wszystkie burgery podajemy z frytkami i sosem

PLACKI ZIEMNIACZANE
(250-300g)

Placki ziemniaczane ze śmietaną
20zł
Placki ziemniaczane z gulaszem
27zł
Placki ziemniaczane z sosem kurkowym
28zł
Placki ziemniaczane z łososiem wędzonym
31zł
*wszystkie placki podajemy z sałatą vinegrette

DESERY
Sernik z białą czekoladą i mascarpone
17zł
Szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi
15zł
Puchar lodowy ze świeżymi owocami
16zł
NAPOJE GORĄCE
Espresso
7zł
Kawa czarna lub z mlekiem
9zł
Cappucino
12zł
Caffe latte
14zł
Caffe latte czekoladowe, karmelowe lub orzechowe
15zł
Kawa mrożona z lodami i bitą śmietaną
16zł
Herbaty smakowe Sir Williams
8zł
NAPOJE ZIMNE
Domowa lemoniada 0,25l
12zł
Pepsi/Pepsi Light/Ice-tea 0,25l
7zł
Woda gazowana/niegazowana 0,3l
7zł
Sok Toma (jabłko/pomarańcza/czarna porzeczka/grejpfrut/pomidor) 0,25l
7zł
Sok ze świeżych owoców 0,2l/0,3l
12zł/16zł
*nasze dania są przygotowywane na bieżąco, dlatego czas oczekiwania przy dużym ruchu może być dłuższy
**do rachunków powyżej 100zł i do grup od 5 osób doliczamy 10% serwisu
***w naszych daniach mogą występować alergeny lub ich śladowe ilości

PRZEKĄSKI
Stripsy z kurczaka z sosem czosnkowym
19zł
Frytki z batata z dipami
19zł
Frytki ziemniaczane z dipami
15zł
Natchosy z dipem serowym i salsa
15zł

PIWO
Kasztelan Niepasteryzowane 0,33l/0,5l
7zł/10zł
Okocim Pils 0,5l
10zł
Okocim Pszeniczne 0,5l
12zł
Okocim Porter 0,5l
12zł
Carlsberg 0,5l
12zł
Lech bezalkoholowy 0,33l
10zł
Karmi 0,4l
10zł
Somersby 0,4l
12zł
Cydr 0,33l
12zł

