
 FOOD / DRINKS / DESSERTS

ZUPY
PRZYSTAWKI

Rosół (300 ml) 10 zł
 
Flaki (300 ml) 14 zł
 
Żurek (300 ml) 14 zł 
 
Zupa dnia (do 15:00) 6 zł
(pn-pt do 15:00)
 

DANIA GŁÓWNE

Tatar wołowy (120 g) z cebulą, ogórkiem kiszonym,
musztardą podany ze świeżym żółtkiem i pieczywem 25 zł
 
Śledź w oleju z cebulą (150 g) podany z pieczywem  15 zł
 
Krewetki (8 szt) duszone z masłem, czosnkiem, papryczką
chili, pomidorami koktajlowymi i koperkiem podane 
z grzankami  30 zł

Kotlet schabowy (180 g) podany z ziemniakami
tłuczonymi i zestawem surówek  26 zł
 
Pierś z kurczaka saute (160 g) podana z ziemniakami 
z pieca, sosem tzatziki i sałatą z sosem vinegrette 26 zł
 
Placek po cygańsku z gulaszem wołowym (200 g)
z kwaśną śmietaną i zestawem surówek 28 zł
 
Placki ziemniaczane z borowikami 24 zł  
 
Danie dnia (pn-pt do 15:00)  15 zł

MAKARONY

Spaghetti Bolognese  25 zł
 
Penne z kurczakiem i szpinakiem
w sosie śmietanowym* 25 zł
 
Penne z borowikami w sosie
kremowym*  28 zł

*Istnieje możliwość zamówienia 
makaronu razowego.

RYBA 

Świeża ryba dnia podawana
z frytkami i zestawem surówek,
zapytaj kelnera o dostępność 
(cena zależna od rodzaju ryby)

PIZZA (35 CM)

Margherita (sos pomidowy, mozzarella, oregano )  16 zł
 
Hawajska (sos pomidorowy, szynka, ananas, mozzarella,
oregano ) 19 zł
 
Wiejska  (sos pomidorowy, boczek, kiełabasa, cebula,
pieczarki, mozzarella, oregano)  23 zł
 
Pepperoni (sos pomidorowy, salami, mozzarella,
oregano) 17 zł
 
Grecka  ( sos pomidorowy, mozarella, feta, suszone
pomidory, rukola, oregano) 21 zł
 

R ó ż a n a

SAŁATKI

Sałatka grecka 23 zł
 
Sałatka Cesar  z grillowanym
kurczakiem, 24 zł / krewetkami
tygrysimi (6 szt) 28 zł
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Dodatkowe składnik: mozzarella, szynka, pieczarki, suszone
pomidory, feta, cebula, peperoni, rukola, kiełbasa, ananas, feta 1 zł
Dodatkowy sos czosnkowy lub pomidorowy: 1,5 zł
Opakowanie na pizze 1,50 zł



Szarlotka z lodem waniliowym, bitą śmietaną
 i sosem owocowym 12 zł
 
Deser lodowy z owocami (3 gałki) 12 zł
 
Naleśniki z serem (2 szt) z owocami,sosem
truskawkowym i bitą śmietaną 14 zł
 
Placuszki cioci Renaty z śmietaną i sosem
malinowym 14 zł
 
Gałka loda 3 zł
 
Ciasto dnia 6 zł

Mini rosołek z makaronem (200 ml) 6 zł
 
Nuggetsy (3 szt) z frytkami i surówką 12 zł
 
Mini Spaghetti bolognese 12 zł
 
Mini pizza Margheritta( 18cm)  12 zł

Herbata Dilmah (czarna, earl grey, miętowa,
zielona, owocowa) 7 zł
 
Herbata Różana z sokiem malinowym 7 zł 
 
Espresso 5 zł
 
Podwójne espresso 7 zł
 
Espresso doppio 7 zł
 
Espresso macchiato 7 zł
 
Americano 6 zł
 
Cappuccino 7 zł
 
Kawa Latte 8 zł

 
 
Absolut 40 ml / 7 zł   0,5 l / 75 zł
Stumbras 40ml/6zł  0,5l/55zł
Wyborowa 40ml/5zł  0,5l/50zł
Metaxa 40ml/10zł  0,7l/110zł
JackDaniel`s 40ml/12zł  0,7l/135zł
CapitanMorganS 40ml/10zł  0,5l /99zł
Tequilla Omleca 40 ml / 8zł  0,7 l/ 95 zł
GinLubuski 40 ml/7zł  0,7l/80zł
Jameson  40 ml/11zł  0,7l./120zł

DESERY MENU DLA DZIECI

KAWY / HERBATY

ALKOHOLE

Perła lane 0,3l/ 4 zł 0,5l/5zł
Tyskie 0,5l / 6 zł
Lech 0,5l/6zł
Lech free 0,3l / 5 zł
Książęce Czerwony Lager 0,5l / 7 zł
Książęce ciemne łagodne 0,5l/ 7 zł
Książęce pszeniczne 0,5l/ 7 zł
Żywiec 0,5l/ 6 zł
Klasztorne 0,5l/ 6 zł
Belfast 0,5l / 6 zł
Piwo na miodzie 0,5l / 6 zł
Sok malinowy do piwa 30 ml/ 1 zł

PIWO

ŚWIEŻO WYCISKANE SOKI

Grejpfrut (250 ml) 9 zł / (400 ml) 14 zł
 
Pomarańcz (250 ml) 9 zł / (400 ml) 14 zł

Coca Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite,
Tonic, Fuzetea (500 ml) 7 zł
 
Sok Cappy (pomarańczowy, jabłkowy,
multiwitamina, czarna porzeczka, grejpfrutowy,
pomidorowy) (330 ml) 5 zł
 
Woda gazowana/ niegazowana (500 ml) 4 zł
 
Dzbanek wody z miętą i cytryną 8 zł
 
Lemoniada cytrynowa (250 ml) 8 zł
 
Lemoniada owocowa (250 ml) 11 zł

NAPOJE
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