
MENU 

Przystawki 

Brushetta z pomidorami i parmezanem 

15 zł 

Krewetki pachnące tymiankiem w towarzystwie 

cytryn i limonek 

40 zł 

 

Sałatki 

Sałatka cezar  z grillowanym kurczakiem w 

czosnku , parmezanem i z sosem                      

miodowo-musztardowym 

25 zł 

Sałatka grecka z oliwkami, pomidorkami ,      

serem feta na mixie sałat z sosem vinegret 

25 zł 

 

 

Zupy 

Rosół z makaronem 

15 zł 

Zupa karkówkowa na śmietanie 

17 zł 

Rozgrzewająca zupa cebulowa z serową grzanką 

17 zł 

 

Dania główne 

Warkocz z kurczaka podany z ryżem z warzywami 

35 zł 

Filet z kaczki w  sosie żurawinowym, warzywa  

grilowane, ziemniaki gratin z brokułami 

48 zł 

Polski schabowy z ziemniakami  i kapustą   zasmażaną 

35 zł 

Policzki wieprzowe w sosie winno-rozmarynowym, 

purre ziemniaczano-chrzanowe, kapusta czerwona po 

francusku 

40 zł 

Sandacz pod pierzynką z grzybów leśnych podany na 

musie marchewkowo-porowym z bukietem sałat 

47 zł 

Pstrąg pieczony podany z frytkami z batatów 

45 zł 

Pierogi z gęsiną na sosie borowikowym 

35 zł 

Tagiatelle z  polędwiczką wieprzową i suszonymi    

pomidorami w sosie śmietanowym 

32 zł 

Tagiatelle z cukinią w sosie serowym 

29 zł 

 Deser 

Puchar lodowy z owocami 

20 zł 

Klasyczne tiramisu  

25 zł 

Jabłko z owocami oraz winem zapiekane pod bezą 

25 zł 

 



Napoje 

Napoje gorące 

Kawa espresso 8 zł 

Kawa espresso macchiato 9 zł 

Kawa czarna 10 zł 

 Kawa biała 12 zł 

Cappuccino 12 zł 

Caffe latte 12 zł 

Herbata dzbanek 12 zł 

 

Napoje zimne 

Soki owocowe Toma 6 zł 

Pepsi 6 zł 

Woda mineralna Kropla Beskidu 5 zł 

 

Piwa 

Piwo rzemieślnicze 10 zł 

Piwo bezalkoholowe 10 zł 

 

Aperitif 

Martini Rosso 80 ml 12 zł 

Martini Bianco 80ml  12 zł 

Martini Extra Dry 80 ml 12 zł 

Wódka 

J.A. Baczewski 40 ml 12 zł 

Stock 40ml 8 zł 

Finlandia 40ml 12 zł 

Whisky, cognac 

Metaxa 7* 40ml 24 zł 

Chivas Regal 18YO 40ml 46 zł 

Glenlivet 15YO  40 ml 44 zł 

Dewar’s Reserva 12 YO 40 ml 29 zł 

J.Walker Red Label 40 ml 15 zł 

J.Walker Black  40 ml 20 zł 

Jack Daniels 40ml 19 zł 

Martel Cognac 40ml 28 zł 

Gin 

Gordon’s Pink Gin 40 ml 18  zł 

J.A. Baczewski 40 ml 14 zł 

Wina czerwone 

Campo Viejo Gran Reserva 115 zł 

Casiliero del Diablo Pinot Noir 100 zł 

Portada Lisboa 12 zł/ 50 zł 

Wino białe 

Campo Viejo Semidulk 65 zł 

Casiliero del Diablo Chardonnay 140 zł 

Portada Lisboa 12 zł/ 50 zł 

Wina różowe 

Portada Lisboa 12zł/ 50 zł 

 

 



 

 

BUR-  

                                   BURGER Z INDYKIEM 

Bułka wypiekana na miejscu, indyk wolnogoto-

wany, pomidor, oliwki, kapary, frytki, mix sałat, 3 

sosy 

24 zł 

BURGER Z SZARPANĄ WIEPRZOWINĄ I 

BEKONEM 

Bułka wypiekana na miejscu, wieprzowina wol-

nogotowana,  bekon, pomidor, cebula czerwona, 

frytki, Colesław, 3 sosy 

26 zł 

BURGER Z SZARPANĄ WOŁOWINĄ 

Bułka wypiekana na miejscu, wołowina wolnogo-

towana, grilowane warzywa, rukola, dżem z 

czerwonej cebuli,  frytki,   Colesław, 3 sosy 

29 zł 

FOCCACIA Z SZARPANYM INDYKIEM 

Foccacia wypiekana na miejscu, indyk wolnogo-

towany, rukola,  pomidor, frytki, mix sałat, 3 

sosy 

27 zł 

KANAPKA WEGE 

Bułka wypiekana na miejscu, , marynowany bu-

rak, jajko poche, warzywa  grilowane 

 
                                   BURGER Z INDYKIEM 

Bułka wypiekana na miejscu, indyk wolnogotowany, 

pomidor, oliwki, kapary, frytki, mix sałat, 3 sosy 

24 zł 

BURGER Z SZARPANĄ WIEPRZOWINĄ I BE-

KONEM 

Bułka wypiekana na miejscu, wieprzowina wolnogo-

towana,  bekon, pomidor, cebula czerwona, frytki, 

Colesław, 3 sosy 

26 zł 

BURGER Z SZARPANĄ WOŁOWINĄ 

Bułka wypiekana na miejscu, wołowina wolnogoto-

wana, grilowane warzywa, rukola, dżem z czerwonej 

cebuli,  frytki,   Colesław, 3 sosy 

29 zł 

FOCCACIA Z SZARPANYM INDYKIEM 

Foccacia wypiekana na miejscu, indyk wolnogotowa-

ny, rukola,  pomidor, frytki, mix sałat, 3 sosy 

27 zł 

KANAPKA WEGE 

Bułka wypiekana na miejscu, , marynowany burak, 

jajko poche, warzywa  grilowane 

29 zł 

BURGERY 

 BURGER CLASSIC 

Bułka wypiekana na miejscu, mięso woło-

we,  pomidor,  ogórek    konserwowy, ce-

bula czerwona, ser żółty, frytki, mix sałat, 3 

sosy 

42 zł 

BURGER Z SZARPANĄ WIEPRZOWI-

NĄ I BEKONEM 

Bułka wypiekana na miejscu, wieprzowina 

wolnogotowana,  bekon, pomidor, cebula 

czerwona, frytki, Colesław, 3 sosy 

35 zł 

BURGER Z SZARPANĄ WOŁOWINĄ 

Bułka wypiekana na miejscu, wołowina 

wolnogotowana, grilowane warzywa, ruko-

la, dżem z czerwonej cebuli,  frytki,   Cole-

sław, 3 sosy 

39 zł 

FOCCACIA Z SZARPANYM INDY-

KIEM 

Foccacia wypiekana na miejscu, indyk wol-

nogotowany, rukola,    pomidor suszony, 

ogórek konserwowy, frytki, mix sałat, 3 

sosy 

35 zł 

GRZAŃCE BEZALKO-
HOLOWE 

HERBATA ZIMOWA z miodem, 

cytryną i                pomarańcza 

12 zł 

HERBATA KORZENNA z malina-

mi, miodem i        cynamonem 

12 zł 

HERBATA ROZGRZEWAJACA z 

jabłkiem, żurawiną i cynamo-

nem 

12 zł 

 

 

GRZAŃCE ALKOHO-
LOWE 

CYDR grzany z jabłkiem i goździ-

kami 

15 zł 

PIWO grzane z miodem, cyna-

monem i pomarańczą 

15 zł 

WINO grzane z cynamonem, 

BURGERY 

 BURGER CLASSIC 

Bułka wypiekana na miejscu, mięso wołowe, pomidor, 

ogórek konserwowy, cebula czerwona, ser, majonez,  

frytki, Colesław, 3 sosy 

42 zł 

BURGER Z SZARPANĄ WIEPRZOWINĄ              

I BEKONEM 

Bułka wypiekana na miejscu, wieprzowina wolnogoto-

wana,  bekon, pomidor, cebula czerwona, frytki,            

Colesław, 3 sosy 

35 zł 

BURGER Z SZARPANĄ WOŁOWINĄ 

Bułka wypiekana na miejscu, wołowina                            

wolnogotowana, grilowane warzywa, rukola,                 

konfitura z czerwonej cebuli,  frytki,   Colesław, 3 sosy 

38 zł 

FOCCACIA Z SZARPANYM INDYKIEM 

Foccacia wypiekana na miejscu, indyk wolnogotowany, 

rukola,  pomidor suszony, ogórek konserwowy, frytki, 

mix sałat, 3 sosy 

35 zł 

BUŁKA Z AVOKADO I MARYNOWANYM            

BURAKIEM 

Bułka wypiekana na miejscu, avokado, marynowany 

burak, brokuły, ser typu feta, jajko w koszulce,                

mix sałat 

35 zł 

 

GRZAŃCE BEZALKOHOLOWE 

 

HERBATA ZIMOWA  

z miodem, cytryną i pomarańcza 

14 zł 

HERBATA KORZENNA  

z malinami, miodem i  cynamonem 

14 zł 

HERBATA ROZGRZEWAJACA  

z jabłkiem, żurawiną i cynamonem 

14 zł 

PIWO  BEZALKOHOLOWE 

grzane z miodem, cynamonem i pomarańczą 

16 zł 

GRZAŃCE ALKOHOLOWE 

CYDR  

grzany z jabłkiem i goździkami 

16 zł 

PIWO  

grzane z miodem, cynamonem i pomarańczą 

16 zł 

WINO  

grzane z cynamonem, miodem i goździkami 

16 zł 


