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CEZAR 33 
sałata rzymska, bekon, kurczak, parmezan, pomidorki 
koktajlowe, sos cezar, grzanki, pieczywo czosnkowe

SAŁATKA GRECKA 28 
W INDYJSKIM CHLEBKU NAAN  
mix sałat, ser feta, świeże warzywa, 
oliwki marynowane, masło pietruszkowe, sos jogurtowy

HALLOUMI   34
grillowane halloumi, grillowane warzywa, 
sos cezar, pomidorki koktajlowe, jajko 

CAMEMBERT 31
mix sałat, panierowany ser camembert, orzechy włoskie, 
bekon, pomidorki koktajlowe, żurawina, winegret, grzanka

KURA 24
filet z piersi kurczaka, rukola, mozzarella, 
salsa pomidorowa z papryką i cebulą

OSTRO WIEJSKA  23
salami piccante, boczek, pomidor, 
jalapeño, rukola, mozzarella, majonez, sos BBQ

„BAGIETKA KOCHALA” 28
szarpana wieprzowina, ogórek kiszony, 
frytki, prażona cebulka, szczypiorek, sos serowy, 
majonez, sos BBQ

SOS DO BAGIETKI 2 

CZARNA 8

EARL GREY 8

GREEN TEA  8

GREEN AND FURIT TEA  14

EXOTIC DRIED FRUIT TEA  14

SERNIK 17

(zapytaj jaki mamy w ofercie)

TIRAMISU 17

przyrządzane według 

włoskiej receptury

LAVA CAKE  18

SŁOIK TARTA SNICKERS 17 

z białą czekoladą, 

masłem orzechowym, 

kremem mascarpone, 

orzechami i karmelem

CARBONARA 35
makaron tagliatelle, boczek, 
żółtko, parmezan, świeży 
pieprz, czosnek, 
białe wino

TAGLIATELLE GAMBERETTO  43
makaron tagliatelle, krewetki, pomidorki 
koktajlowe, natka pietruszki, cebula, czosnek, 
chilli, białe wino, śmietanka

TAGLIATELLE TARTUFFO 37
makaron tagliatelle, sos truflowy, kurczak, suszony 
pomidor, pieczarki, rukola, parmezan

TAGLIATELLE POLLO  37
makaron tagliatelle, sos pomidorowy, kurczak, 
czosnek, cebula, rukola, oliwki, parmezan

GNOCCHI ASPARAGI 34
szparagi, sos balsamiczny, świeża bazylia, 
cebula biała, czosnek, wino białe, ser feta

ESPRESSO  8

ESPRESSO DOPPIO  10 

AMERICANO  9

CAPPUCCINO  10

LATTE  13

FRAPPE 18

PIERNIKOWE LATTE  18

FLAT WHITE  14

ESPRESSO MARTINI  27
wódka, likier kawowy, 

espresso, syrop cukrowy

MLEKO – ZWYKŁE/BEZ LAKTOZY  2

MLEKO – SOJOWE/MIGDAŁOWE  3

SCHABOWY TOMAHAWK  42
schab z kością, grillowane warzywa, 
 pyra z gzikiem z sosem tzatziki, musztarda francuska

SZASZŁYKI    38
polędwiczki z kurczaka zawinięte bekonem, 
grillowane warzywa, szparagi, sos BBQ  

SKRZYDEŁKA W GLAZURZE 0.5KG 25   1KG 48 
Z GOCHUJANG
podane z frytkami typu steakhouse

CHICKEN MILANESE 36
panierowany kurczak, pieczarki, pomidorki 
koktajlowe, mozzarella, frytki typu steakhouse, colesław

FISH AND CHIPS 33
ryba w piwnym cieście, frytki typu steakhouse, 
surówka z kiszonej kapusty, sos tatarski

ŻEBRO 42
glazurowane żeberko wieprzowe (400g), 
frytki typu steakhouse, colesław, sos BBQ

STRIPS AND FRIES 29
panierowane polędwiczki z kurczaka, 
frytki typu steakhouse, ketchup, majonez

CHEESE CHIPS  23
frytki typu steakhouse, bataty, szczypiorek, sos serowy 

K-FRIES Z BOCZKIEM 26
frytki typu steakhouse, bekon, 
prażona cebulka, szczypiorek, sos serowy

K-FRIES Z SMAŻONĄ WOŁOWINĄ  30
frytki typu steakhouse, smażona wołowina, prażona 
cebulka, szczypiorek, sos serowy, sos sriracha

ŻUREK 17
podawany z koszem pieczywa

BRUSCHETTA  22
chrupiące pieczywo, grillowane pomidorki koktajlowe, 
cebula, oliwki marynowane, świeża bazylia, sól morska, 
pieprz, oliwa czosnkowa

TATAR 36
sezonowa bavetta, podgrzybki marynowane, czerwona cebula, 
ogórek kiszony, oliwa, musztarda, żółtko, masło, pieczywo

DESKA SERÓW I WĘDLIN 53
(IDEALNA DLA DWÓCH OSÓB)
salami piccante , szynka cotto, prosciutto crudo, 
camembert, mozzarella, cheddar, świeże owoce, 
marynowane oliwki, cebula balsamiczna, kosz pieczywa

MARGHERITA  26
sos pomidorowy, mozzarella

HAWAJSKA 31
sos pomidorowy, mozzarella, 
ananas, szynka cotto, suszona bazylia

PEPPERONI 29
sos pomidorowy, mozzarella, 
salami pepperoni, oregano

CAPRICCIOSA 31
sos pomidorowy, mozzarella, 
pieczarki, szynka cotto, oliwki

OSTRA FRYTA  34
sos pomidorowy, mozzarella, jalapeño, 
salami piccante, frytki, majonez, szczypiorek

WIEJSKA 31
sos pomidorowy, mozzarella, kiełbasa, 
cebula, papryka, ogórek kiszony

NEAPOLITANA  37
sos pomidorowy, mozzarella, szynka crudo, 
pomidorki koktajlowe, rukola, ser grana padano

POLLO 30
sos pomidorowy, mozzarella, kurczak, 
szpinak, pomidorki koktajlowe, czosnek

SALAMI 31
sos pomidorowy, mozzarella, 
salami, pieczarki, cebula

ASPARAGO  31
sos cezar, szparagi, boczek, 
czerwona cebula, rukola, glazura balsamiczna

SWEET CHILLI  34
wołowina, boczek, karmelizowana 
cebulka, ogórek kiszony, jalapeño, 
rukola, majonez, sos sweet chilli

CHEESEBURGER 30
wołowina, cheddar, czerwona cebula, 
ogórek kiszony, majonez, keczup, musztarda

KURABURGER 35
panierowany filet z kurczaka, sałata, 
cheddar, bekon, majonez, sos BBQ

FARMER 32
wołowina, cheddar, pomidor, sałata, 
cebula, sos musztardowo-chrzanowy

STOLARZ  40
wołowina, bekon, panierowany 
ser gouda, sałata lodowa, prażona 
cebulka, sriracha mayo

WHISKY IN THE BUN 37
wołowina, cheddar, krążki cebulowe, 
grillowany ananas, rukola, majonez, 
sos BBQ z aromatem whisky

DODATKOWA WOŁOWINA 10

SOS DO PIZZY 2

SOS SEROWY (150ML) 12
KETCHUP 3
MIESZANY / BBQ / CZOSNKOWY / MUSZTARDOWO-CHRZANOWY 5 
TATARSKI / OSTRY / JOGURTOWY / POMIDOROWY


