
Przystawki/ Starters
Krewetki w winno - ma�lanym sosie
z chrupiącą bagietką 38 PLN
Prawns, wine & butter sauce, crispy baguette

Bruschetta ze �wieżymi pomidorami, bazylią 
i parmezanem na chrupiącej grzance z ciabatty 26 PLN
Bruschetta with fresh tomatoes, basil, parmesan cheese
and ciabatta toast

Zupy/ Soups
Krem z białych szparag�w z wędzonym pstrągiem 28 PLN
White asparagus cream soup with smoked trout

Staropolski żurek na wędzonce z białą kiełbasą 
i jajkiem w czarce chlebowej 32 PLN
Old Polish sour rye soup with white sausage 
and egg in a bread bowl

Domowy krem z pomidor�w z grzankami 
i bazyliowo-pietruszkowym pesto  24 PLN
Homemade tomato cream soup with croutons 
and basil & parsley  pesto

Ryby/ Fish
Sandacz z puree brokułowym, grillowaną mini cukinia

i sosem rakowym 54 PLN
Zander with broccoli puree, grilled mini zucchini

and crayfish sauce
 

Tradycyjny FISH & CHIPS/ panierowany filet 
z dorsza z frytkami domowymi i sałatką  52 PLN

FISH & CHIPS / Cod fillet with chips and salad
 

Sałatki/ Salads
Cezar z krewetkami 42 PLN

Caesar salad with shrimps
 

Cezar z grillowanym kurczakiem  36 PLN
Caesar salad with grilled chicken 

 
Sałatka z kozim serem, sezamem, warzywami sezonowymi,

sosem vinaigrette i chrupiąca grzanka 38 PLN
 Salad with goat cheese, sesame, seasonal vegetables,

vinaigrette sauce and crispy toast

Desery/ Desserts
Fondant czekoladowy z musem truskawkowym 28 PLN

Chocolate fondant with strawberry mousse 
 

Tarta cytrynowa z bezą włoską i sosem jeżynowym 24 PLN
Lemon tart with Italian meringue and blackberry sauce

           
 

Deser bezowo-lodowy z malinami i korzenną kruszonką  26 PLN
Meringue-ice dessert with raspberry and spicy crumble 

Burgery/ Burgers
Kr�lewski „Royal Burger” z frytkami, bekonem, 

krążkami cebulowymi, jajkiem sadzonym, 
grillowanymi warzywami 54 PLN

Royal Burger with chips, bacon, onion rings, fried egg, 
grilled vegetables and cheese

 
Falafel Burger z sosem tahini, warzywami i frytkami 49 PLN

Falafel Burger with tahini sauce, vegetables, and fries
 

Burger „KAZIMIR” z szarpanym żebrem wołowym, grillowanym
serem camembert, konfiturą z czerwonej cebuli, gruszką, 

sosem majonezowym i frytkami 52 PLN
"KAZIMIR" burger with pulled beef rib, 

grilled camembert cheese, red onion jam, pear, 
mayonnaise sauce and chips

Pierogi/ Dumplings
Z mięsem, ruskie lub mieszane  10 szt/ 36 PLN
Homemade dumplings / 10 pcs./
With meat or  "Russian” (with cheese and potatoes) or mixed

KAZIMIR
CAFE  -  RESTAURANT  -  BAR

Dr�b/ Poultry
Grillowany filet z kurczaka w ziołach, z gratinem
ziemniaczanym, sałatką i sosem pesto 38 PLN
Grilled chicken fillet with herbs, potato gratin, 
salad and elderberry sauce
 

Wołowina/ Beef
Stek Tomahawk /ok. 1,1 kg/ z grillowanymi warzywami, 

�wieżym szpinakiem, frytkami, opiekanymi ziemniakami, 
sosem grzybowym i demi glace /dla 2 os�b/ 249 PLN

Tomahawk steak / 1.1 kg / with grilled vegetables,
fresh spinach, fries, roasted potatoes,

demi glace and mushroom sauce / for 2 people /
 

Stek z polędwicy wołowej /250g/, warzywa grillowane, 
ziemniak z pieca, sos demi glace 99 PLN

Beef steak / 200g /, grilled vegetables, baked potatoe, 
demi-glace sauce

 
Stek z rostbefu /250g/ z opiekanymi ziemniakami, 

karmelizowaną marchewką i sosem rozmarynowym 79 PLN
Roast beef steak/250g/ with potatoes wedges, caramelized carrots,

rosemary sauce
 

Antrykot ze smażonymi pieczarkami, 
sosem demi glace i frytkami 89 PLN

Entrecote steak with fried mushrooms, 
demi glace sauce, and fries

 

Makarony/ Pasta
Tagliatelle al. Nerro Di Seppia z krewetkami, pesto pietruszkowym,
pomidorkami koktajlowymi, parmezanem 44 PLN
Tagliatelle al. Nero Di Seppia with shrimps, parsley pesto, cherry
tomatoes and parmesan cheese 

Pappardelle w sosie pomidorowym 
ze �wieżą bazylią i parmezanem 39 PLN
Pappardelle with tomato sauce, fresh basil and parmesan cheese

Gnocchi z buraka z serem mascarpone i orzechami w sosie
szpinakowym z grillowaną gruszką 38 PLN
Beetroot Gnocchi with mascarpone cheese, nuts, spinach sauce
and grilled pear

Penne z kurczakiem w sosie �mietanowym z warzywami 
i parmezanem 42 PLN
Penne with chicken, cream sauce, vegetables and parmesan cheese

Wieprzowina/ Pork
Tradycyjny kotlet ze schabu z ziemniakami i kapustą zasmażaną 38 PLN

Traditional pork chop with mashed potatoes and fried cabbage

PIZZA
Pizza Capricciosa 33 cm 42 PLN 

Sos pomidorowy, mozzarella, szynka dojrzewająca, 
pieczarki, czarne oliwki

Tomato sauce, mozzarella, maturing ham,
mushrooms, black olives

 
Pizza Margherita 33 cm 36 PLN 

Sos pomidorowy, mozzarella, bazylia, oregano
Tomato sauce, mozzarella, basil, oregano

 


