
 _________________∾__________________
 

PRZYSTAWKI/STARTERS
   ___________________________________    

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

                                                       26 zł
 

Krewetki w winno-maślanym sosie z chrupiącą bagietką
Prawns, wine & butter sauce, crispy baguette

                                                                 36 zł
__________________∾__________________

 
ZUPY/SOUPS

____________________________________

Krem z kukurydzy z kurczakiem i zieloną cebulką
Corn cream soup with grilled chicken and green onion                                                                                           

26 zł

Pomidorowa czysta z chrupiącym paluchem
Clear tomato soup with a crispy finger
                                                                                                   

22 zł
__________________∾__________________

 
DANIA GŁÓWNE/MAIN COURSE
___________________________________

Spaghetti Aglio e Olio
Spaghetti Aglio e Olio

                                           29 zł

Fettuccine z krewetkami i pomidorkami koktajlowymi w pesto pietruszkowym
Fettuccine with parsley pesto, prawns and cherry tomatoes             

 42 zł
                                               
Penne all'arabbiata z kurczakiem, pomidorami i chilli
Penne all'arabbiata with chicken, tomatoes and chilli

    32 zł

Papardelle z polędwiczką wieprzową w kremowym sosie z zielonym pieprzem
Papardelle with pork tenderloin in a creamy sauce with green pepper

                                                                                   39 zł
 

Buraczane gnocchi faszerowane mascarpone i orzechami włoskimi w sosie
szpinakowym z karmelizowaną gruszką
Beetroot Gnocchi stuffed with mascarpone and walnuts in spinach sauce with caramelized pear

38 zł
 



Burger z grillowanym kurczakiem, serem camembert, konfiturą z czerwonej cebuli oraz
bekonem, ziemniaki opiekane 
Burger with grilled chicken, camembert cheese, red onion jam and bacon, baked potatoes

                                                                                42 zł

Kurczak sous vide faszerowany suszonymi pomidorami i mozzarellą w kremowym sosie
bazyliowym z kuskusem i grillowanymi warzywami
Sous vide chicken stuffed with sun-dried tomatoes and mozzarella in a creamy basil sauce with
couscous and grilled vegetables

42 zł
 

Sałata Cezar z grillowanym kurczakiem / z krewetkami
Caesar salad with grilled chicken / with prawns

36/39 zł
 
 

Sałatka z kozim serem, sezamem, warzywami sezonowymi, sosem vinaigrette 
i chrupiącą grzanką
Salad with goat cheese, sesame, seasonal vegetables, vinaigrette sauce and crispy toast 

 38 zł
 
                                                      

__________________∾__________________
 

DESERY/DESSERTS
____________________________________

Fondant czekoladowy z sosem z leśnych owoców 
Chocolate fondant with forest fruits sauce                                                                                 

 28 zł

Bananowe tiramisu z kremem irlandzkim
Banana tiramisu with irish cream                                                                            

 24 zł
__________________∾__________________

 
NAPOJE ZIMNE/ COLD DRINKS
____________________________________

Coca cola/ Coca cola zero 0,25l                                                                                                           10 zł
Fanta/ Sprite/ Tonic 0,25l                                                                                                                     10 zł
Sok Cappy pomarańcza/ jabłko Cappy juice orange/apple 0,25l                                                    10 zł
Woda gazowana/ niegazowana Sparkling/still water 0,33l/0,7l                                                10/18 zł
Sok świeżo wyciskany Fresh juice 0,3l                                                                                                 19 zł
Lemoniada cytrusowa/sezonowa  Lemonade 0,3l                                                                           16 zł
Lemoniada cytrusowa/sezonowa Lemonade 1l                                                                               24 zł        
Red Bull  0,25l                                                                                                                                           16 zł
Herbata mrożona  Ice tea 0,3l                                                                                                               18 zł
Smoothie o dostępne smaki zapytaj obsługę/ask staff about flavour                                           19 zł


