menu
DANIA GŁÓWNE
PRZYSTAWKI
Carpaccio z polędwicy wołowej,
rukola, parmezan, pomidory suszone, oliwki
45 zł
Vitello tonnato- cielęcina gotowana
z sosem z tuńczyka,
kapary, rukola, pomidor cherry
42 zł
Krewetki duszone (8 szt),
sos z białego wina i masła,
szalotka, czosnek
58 zł

ZUPY
Chłodnik litewski
18 zł
Krem szparagowy z groszkiem ptysiowym
20 zł
Krem pomidorowy z bazylią i grzankami
18 zł

SAŁATKI
Mix sałat, ogórek, papryka, pomidor cherry,
oliwki, pomidor suszony:
z grillowanym kurczakiem
42 zł
z serem kozim
40 zł
z tuńczykiem
42 zł

DESERY
Lody z owocami i bitą śmietaną
25 zł
Kawa mrożona, lody waniliowe, bita śmietana
20 zł
Szarlotka na ciepło z kulką lodów
16 zł
Tort Dacquoise
20 zł

wegańskie

bez glutenu

wegetariańskie

Pierogi z mięsem wołowym,
kapusta kwaszona (9 szt.)
36 zł
Pierogi z ziemniakami i twarogiem,
okrasa (9 szt.)
30 zł
Pierogi z borówkami, słodka śmietanka,
palone masło
32 zł
Kotlet schabowy, ziemniaki smażone, mizeria
44 zł
Souvlaki z kurczaka, tzatziki, sałatka grecka, frytki, pita
49 zł
Kaczka pieczona (pół kaczki), pyzy,
kapusta modra, ciemny sos
65 zł
Ribeye Steak z polskiego antrykotu dojrzewającego,
frytki, sałata z vinaigrette, sos z zielonym pieprzem
79 zł
Grillowane warzywa, bakłażan, cukinia,
papryka, oliwki, karczochy, rukola
36 zł
Filet z łososia, warzywa grillowane,
pesto z rukoli, ziemniaki opiekane
62 zł
Makaron udon z kurczakiem (lub bez kurczaka
),
sezam, pak choi, chili, sos sojowy
40 zł (35 zł)
Burger wołowy, pomidor, ogórek, cebula,
bekon, ser cheddar, sos cygański, frytki/
44 zł

PIZZA
Margherita
sos pomidorowy, mozzarella, bazylia
26 zł
Salame
sos pomidorowy, mozzarella, salami,
cebula, oliwki
34 zł
Capricciosa
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki
36 zł
Prosciutto Crudo
sos pomidorowy, mozzarella, szynka dojrzewająca,
rukola, pomidorki cherry, parmezan
42 zł

napoje
NAPOJE GORĄCE

NAPOJE ZIMNE

Herbata Richmont
12 zł
Kawa
12 zł
Espresso
12 zł
Espresso macchiato
12 zł
Americano
12 zł
Espresso doppio
14 zł
Cappuccino
14 zł
Latte macchiato
14 zł
Kawa po wiedeńsku
14 zł
Kawa bezkofeinowa
10 zł

Sok owocowy
6 zł
Sok owocowy 1 l
25 zł
Sok wyciskany:
pomarańczowy/ grapefruitowy 20cl
20 zł
Woda mineralna 30 cl
6 zł
Woda mineralna 70 cl
12 zł
Pepsi, Mirinda, 7Up, Tonic 20 cl
7 zł
Napój energetyczny 25 cl
12 zł

DRINKI KAWOWE Z ALKOHOLEM
Irish Coﬀee
24 zł
Bailey’s Coﬀee
20 zł

PIWO/ BEER
Lech Premium 33 cl
10 zł
Peroni 33 cl
10 zł
Pilsner Urquell 33 cl
10 zł
Lech Free - 0,0% 33 cl
10 zł
Peroni Free 0.0% 33 cl
10 zł

PIWO RZEMIEŚLNICZE
BG Pils 50 cl /14 zł
BG Zmrok 50 cl / 14 zł
BG Pszeniczne 50 cl / 14 zł

PIWO BECZKOWE
Lech lub Książęce Pszeniczne 0,3 cl/ 10 zł
0,5 cl /14 zł

