
Zamówienia prosimy składać przy kasie.

zeskanuj kod QR

Lista alergenów
dostępna u sprzedawcy

FRANCUSKI PORANEK
3 tosty francuskie z cynamonem, słodki twarożek,
owoce sezonowe, bita śmietana

PAN PANCAKE
3 pancake, owoc sezonowy, bita śmietana, syrop klonowy

KRÓLOWA ŚNIADAŃ
jajecznica z 4 jajek na boczku, szczypiorek,
ser żółty, pomidor, ogórek, pieczywo, masło

PASTOWE LOVE
3 rodzaje past: twarożkowa, jajeczna, z suszonych pomidorów,
mini sałatka, pieczywo, masło

ZESTAW DYREKTORA
2 jajka sadzone, 2 kiełbaski wieprzowe, bekon,
fasolka w sosie pomidorowym, mini sałatka, pieczywo, masło

OSADZONY
2 tosty francuskie, ser żółty, szynka, szpinak, jajko sadzone,
mini sałatka, pasta z suszonych pomidorów, pasta jajeczna

SZAKSZUKA
ser mozzarella, pomidory świeże i pelati,
2 jajka, bazylia, bułka kukurydziana

Menu Pizza i Napoje gorące
znajdziesz na odwrocie

16 zł

18 zł

15 zł

14 zł

18 zł

18 zł

18 zł

SAŁATKA CEZAR
grillowany filet, sałata rzymska, pomidorki cherry,
sos na bazie anchois i parmezanu, paluch drożdżowy

MAKARON PENNE
makaron penne, sos z suszonych pomidorów, rukola, parmezan

BRUSCHETTA
kromka chleba, świeże pomidory, bazylia, rukola, parmezan

GOFR WYTRAWNY
gofr, pomidory, szynka parmeńska, rukola, mozarella

28 zł

24 zł

15 zł

18 zł

PLACKI Z GULASZEM
3 placki ziemniaczane, gulasz, ogórek kiszony

PIEROGI JAGODOWE
8 pierogów, jogurt, bita śmietana

KOTLET SCHABOWY
puree ziemniaczane, kapusta zasmażana, buraczki z chrzanem

ŻUR NA ZAKWASIE OD PISKORKA
z jajkiem, pieczywo

32 zł

15 zł

30 zł

10 zł

Strefa Polaka
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SWOJSKA
sos pomidorowy, ser, szynka, boczek, salami

Z TUŃCZYKIEM
sos pomidorowy, ser, tuńczyk w sosie własnym,
cebula czerwona

CAPRICIOSA
sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki

MARGHERITA
sos pomidorowy, ser, oregano

KEBAB
sos majonezowy, ser, kebab, papryka, cebula czerwona

SALAMI
sos pomidorowy, ser, salami

POROWO-SEROWA
sos gorgonzola, ser, por, cebula czerwona

33 zł

33 zł

33 zł

33 zł

33 zł

33 zł

33 zł

KAWA BIAŁA

KAWA CZARNA

CAPPUCCINO

ESPRESSO

LATTE

HERBATA

Menu Śniadania i Lunch
znajdziesz na odwrocie

7 zł

6 zł

7 zł

5 zł

7 zł

6 zł
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