DANIA GŁÓWNE
Panierowany filet drobiowy, frytki, zestaw
surówek – 27zł
(150g/150g/200g)
Grillowany filet z kurczaka zapiekany z
szpinakiem i mozzarellą, szyszki ziemniaczane,
sałatka wiosenna
– 29zł
(180g/150g/100g)

RYBY
CENA RYBY ZALEŻNA OD WAGI!
Dorsz soute/panierowany (100g) – 11zł
Sandacz soute (100g) – 17zł
Łosoś na szpinaku – 47zł
(150g/250g)
Indywidualny wybór dodatków

Czynne codziennie od 12:00
Wszystkie dania są przygotowywane przez nas
ze szczególną starannością, przy maksymalnym
wykorzystaniu świeżych produktów. Wiąże się
to z dłuższym czasem oczekiwania na podanie
dania.

Zamów i odbierz!
Tel. 65 537 02 18
Informacja o alergenach – poproś obsługę o
tabelę alergenów!
***
ZUPY
Rosół z makaronem (400ml) -10zł
Pomidorowa z makaronem/ryżem (400ml) -12zł
Flaczki wieprzowe (400ml) – 15zł
ZUPA DNIA - zapytaj obsługę
PRZYSTAWKI
Krewetki w sosie winno-maślanym – 30zł
Panierowany ser Camembert na rukoli z
żurawiną – 24zł
Grzanka czosnkowa/z serem/z serem i salami
– 6zł/8zł/10zł

Gyros drobiowy, frytki, zestaw surówek, sos
czosnkowy – 27zł
(150g/150g/200g)
De volaille z masłem i koperkiem, ziemniaki z
wody, mizeria – 28zł
(160g/250g/180g)
Grillowana polędwiczka wieprzowa, sos chorizo,
szyszki ziemniaczane, sałatka wiosenna – 35zł
(180g/100g/150g/100g)
Szwajcar, szyszki ziemniaczane, zestaw
surówek – 31zł
(180g/150g/200g)
Kotlet schabowy, ziemniaki z wody, kapusta
kiszona zasmażana – 29zł
(180g/250g/150g)
Stek z polędwicy wołowej z masełkiem
czosnkowym, szyszki ziemniaczane, sałatka
wiosenna
– 75zł
(150g/ 150g/100g)
Danie dla dwojga – 78zł
gyros drobiowy, grillowana pierś z kurczaka,
grillowana polędwiczka wieprzowa, mięso
wołowe, szyszki ziemniaczane, zestaw surówek,
zestaw sosów
(150g/140g/180g/150g/300g/400g)

DODATKI
Ryż (250g) – 6zł
Frytki (150g) – 8zł
Szyszki ziemniaczane (150g) – 9zł
Ziemniaki z wody (250g) – 6zł
Mizeria (180g) – 8zł
Zestaw surówek (200g) – 8zł
Sałatka wiosenna (100g) – 8zł
Surówka z kiszonej kapusty (150g) – 7zł
Kapusta kiszona zasmażana (150g) – 8zł
Sos koperkowy (100g) – 6zł
Sos szpinakowy (150g) – 9zł
Sos chorizo (150g) – 10zł

SAŁATKI
Sałatka z gyrosem drobiowym, ser camembert,
pestki dyni – 28zł
Sałatka z grillowanym kurczakiem, cukinią i
granatem – 28zł
Sałatka z krewetkami w białym winie – 35zł
MAKARONY
Penne z kurczakiem w sosie szpinakowym,
parmezan (500g) – 27zł

BURGERY I TORTILLE
Burger wołowy – 23zł/z serem – 25zł
(soczysta polska wołowina, chrupiące warzywa,
chips z bekonu, sos koktajlowy)
Burger Wege – 24zł
(panierowany ser camembert, chrupiące
warzywa, sos meksykanski)
Burger drobiowy – 22zł
(panierowany filet z kurczaka, chrupiące
warzywa, sos czosnkowy)
Tortilla z gyrosem – 19zł
(gyros drobiowy (140g), chrupiące warzywa, sos
czosnkowy)

Spaghetti bolognese, parmezan (550g) – 26zł
pikantneSpaghetti

aglio olio z krewetkami i
szpinakiem oraz parmezan (500g) – 35zł
Penne z warzywami i serem typu feta –
26zł
RĘCZNIE LEPIONE PIEROGI
Pierogi z mięsem okraszone boczkiem i
cebulką, kapusta kiszona zasmażana
9szt. – 27zł

Pierogi ruskie okraszone boczkiem i cebulką
9szt. – 25zł
Pierogi z serem na słodko polane masłem
9szt. – 25zł

Kapsalon – 27zł
(gyros drobiowy, frytki, ser żółty, pomidor,
ogórek, kukurydza, sałata, sos czosnkowy)
Bułka Pita z gyrosem drobiowym – 27zł
(gyros drobiowy, surówki, pomidor, ogórek, sos
czosnkowy)
Calzone z gyrosem drobiowym – 27zł
Calzone Vege – 27zł

PIZZA
Margherita – 19zł
(sos pomidorowy, ser mozzarella, oregano)
Salami – 21zł
(sos pomidorowy, ser mozzarella, salami,
oregano)
Roma – 21zł
(sos pomidorowy, ser mozzarella, pieczarki,
szynka, cebula, oregano)
Diavolo – 22zł
(sos pomidorowy, ser mozzarella, pikantna
papryczka, pikantne salami, oregano)
Vege – 27zł
(sos pomidorowy, ser mozzarella, ser
camembert, brokuły, oliwki czarne, prażony
słonecznik, kukurydza, oregano)
Master – 27zł
(sos pomidorowy, ser mozzarella, kabanos,
brokuły, cebula, boczek, pieczarki, oregano)
Rukola – 27zł
(sos pomidorowy, ser mozzarela, pomidor,
szynka prosciutto, rukola, parmezan, oregano)
Gyros – 27zł
(sos pomidorowy, ser mozzarella, gyros
drobiowy, cebula, ogórek konserwowy,
kukurydza, oregano)
Mięsna – 29zł
(sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka,
gyros, boczek, salami, oregano)

Polecamy frytki do burgerów!
DODATKI DO PIZZY
Jarskie – 3zł
Sery – 4zł
Mięsne – 5zł
Ketchup – 2zł
Sosy do pizzy – 3zł
Każdą pizzę można zamówić w wersji Bianco
(oliwa z oliwek)

DESERY
Lody gałka – 4zł
Owocowy Raj – 20zł
(3 gałki lodów, świeże owoce, mus owocowy,
bita śmietana)
Kokosowa radość – 19zł
(3 gałki lodów, polewa czekoladowa, likier
Malibu, wiórki kokosowe)
Gofr z lodami – 18zł
(gofr, 2 gałki lodów, bita śmietana, polewa,
baton Kinder Bueno)
KAWA I HERBATA
Herbata – 6zł
Espresso – 7zł/podwójne – 10zł
Kawa z ekspresu – 8zł
Latte – 12zł
Cappuccino – 10zł
NAPOJE ZIMNE
Woda gaz/n.gaz (0,5l) – 5zł
Pepsi, Coca-Cola, Sprite (0,5l) – 7zł
Nestea (0,5l) – 7zł
Tymbark (0,25l) – 4zł
Sok 100% (0,33l) – 6zł
Karafka wody – 9zł

Własna kompozycja – 17zł
(3 gałki lodów, bita śmietana, polewa)

SOKI ŚWIEŻO WYCISKANE - 13zł
Pomarańczowy
Grejfrutowy
LEMONIADY - 10zł
Truskawkowa
Cytrynowa
Mojito bezalkoholowe
Sprite, limonka, mięta – 11zł
SHAKE - 14zł
Waniliowy
Czekoladowy

Porcja owoców – 6zł
Szarlotka na gorąco z bitą śmietaną i lodami
– 16zł
Ciasto dnia – zapytaj się nas, co dziś
serwujemy pysznego!

KAWA MROŻONA
Kawa mrożona - 15zł
GOFRY
Suchy – 6zł
Z cukrem pudrem/polewą – 8zł
Z owocami, bitą śmietaną i polewą – 13zł

ALKOHOLE
Drinki alkoholowe
PIWO
Lane
Lech Pils: Duże (0,5l) – 10zł
Małe (0,3l) – 7zł
Gzub Pils 0,5l – 11zł
Gzub Pszeniczne 0,5l – 12zł
Butelka
Browar Gzub Pils – 12zł
Browar Gzub Pszeniczne – 13zł
Browar Gzub Zorza – 13zł
Browar Gzub Hyćka – 13zł
Browar Gzub AIPA – 13zł
Browar Gzub Bryza – 12zł
Żywiec – 10zł
Lech Pils – 10zł
Kozel Cerny – 10zł
WÓDKA
50ml/500ml
Wyborowa - 8zł/70zł
Bocian - 8zł/70zł
J.A. Baczewski - 10zł/120zł
WHISKY
50ml/700ml
Johnie Walker Red Label - 14zł/140zł
Johnie Walker Black Label - 19zł/180zł
Jack Daniel’s - 16zł/150zł

SHOTS

Mojito – 18zł
(rum, woda gazowana, liście mięty, limonka,
cukier brązowy)

ARBUZ – 15zł
MANGO – 15zł
KAMIKADZE – 15zł
TRUSKAWKA – 15zł

Sex on the beach – 20zł
(wódka, likier brzoskwiniowy, sok żurawinowy,
sok pomarańczowy)

WINO

Summer Peach – 19zł
(likier brzoskwiniowy, wódka, sprite, sok z
limonki)
Aperol Spritz – 19zł
(Aperol, Prosecco, woda gazowana, plaster
pomarańczy)

Wino domu
Lampka (200ml) – 14zł/ karafka (500ml) –
30zł
Prosecco butelka (wino musujące białe
wytrawne) – 75zł
Lampka Prosecco (150ml) – 15zł
Zebo (białe, słodkie) – 65zł

Prosecco z granatem – 19zł
(Prosecco, rum, syrop malinowy, cytryna,
granat)

Merlot Nos Racines
(czerwone wytrawne) – 65zł

Blue Lagoon – 19zł
(wódka, Blue Curacao, sprite, sok z cytryny)

Sauvignon Blanc Nos Racines
(białe wytrawne) – 65zł

Malibu Bay Breeze – 18zł
(malibu, sok ananasowy, sok żurawinowy)
Tropical Bay – 20zł
(malibu, rum, Blue Curacao, sok
pomarańczowy, sok ananasowy, grenadina)
Mango Sunset – 19zł
(likier brzoskwiniowy, wódka, sok mango,
grenadina)

