
PRZYSTAWKI
Zupa dnia — zapytaj o dzisiejszą propozycję i cenę

Tarta dnia — zapytaj o dzisiejszą propozycję i cenę

Wątróbki drobiowe, chrupiący bekon, sałaty,  
sos winegret, sos malinowy 

15 zł

Ravioli z kalarepy z serem kozia rura i pokrzywą,  
orzechy, pesto ze szczawiu, czarnuszka

19 zł

Matjas, marynowana botwina, młode ziemniaki,  
jabłko, bekon, lody z kopru włoskiego 

23 zł

Zielone szparagi, chrupiące jajko,  
grasica cielęca, sos holenderski 

25 zł

SAŁATY
Pierś kurczaka, chrupiący bekon | filet z pstrąga, sałata rzymska, 

pomidory koktajlowe, czerwona cebula, grzanki,  
ser emilgrana, dressing cezar 

23 zł

Ser kozia rura, pieczony batat, smażona sałata rzymska, 
marynowana gruszka, tostowany słonecznik,  

czarnuszka, dressing z limonki
25 zł

MAKARONY | RISOTTO
Linguine z małżami i chorizo, sos pomidorowy z szałwią,  

czosnek, chilli, wędzona papryka 
23 zł

Pappardelle z kremową pastą truflową, szynka serrano, 
pomidory koktajlowe, ser emilgrana, rukola, oliwa truflowa 

26 zł

Risotto arborio — zapytaj o dzisiejszą propozycję i cenę

DANIA GŁÓWNE
Burger wołowy, szynka serrano,  
szparagi, sos holenderski, rukola 

25 zł

Konfitowane udo kaczki, czerwona kapusta  
gotowana w soku ananasowym, kluski parmezanowe,  

sos karmelowy z rodzynkami 
40 zł

Skok z królika, por na dwa sposoby,  
młode ziemniaki, pesto ze szczawiu  

40 zł

Stek z polędwicy wołowej (tradycyjny lub sous-vide),  
szpinak, zapiekany szpik wołowy z kaparowym winegretem, 

sos z czerwonego wina, chrust ziemniaczany 
60 zł

Schab i serce jagnięce, risotto ze szparagami,  
groszkiem i miętą, sos z Madery

60 zł

DESERY
Lody luksusowe Consonni 

7 zł

Crème brûlée trio: rozmarynowy, bób tonka, rabarbarowy 
12 zł

Kakaowa beza Pavlovej, mus mascarpone, porzeczki w syropie, 
liofilizowana malina, konfitowany fenkuł

 12 zł

Sernik z białą czekoladą, sorbet porzeczkowy 
12 zł

Terrina czekoladowa, lody rabarbarowe,  
pistacje, kozie mleko, czekolada z pieprzem 

15 zł

Polskie sery zagrodowe, konfitura cebulowa, pieczywo 
30 zł

Deser dnia — zapytaj o dzisiejszą propozycję i cenę

* do przygotowania deserów używamy tylko ekologicznych jajek

NIEDZIELA
12.00—20.00



HERBATA
Herbata w torebce — filiżanka 5 zł

Earl grey
English breakfast 

Lemon sky (cytrynowa)
Red berries (owocowa)
Pfefferminze (miętowa) 
Japan classic (zielona)

Herbata sypana — dzbanek 10 zł

Pu-erh (czerwona) 
Nurbong (czarna) 

Morgentau (zielona owocowa) 
Jasmine pearls (zielona jaśminowa)  

Get the power (owocowa energetyzująca) 
Chill out with herbs (rooibos relaksująca) 

Fruit of paradise (owocowa)  
Pai mu tan silver type (biała)

herbata sezonowa – o propozycję  
zapytaj obsługę.

Dodatki

Syrop smakowy 
Miód 

Konfitura 
Mleko sojowe  
Świeży imbir 

Plastry świeżej pomarańczy 
2 zł

KAWA
Espresso 5 zł
Ristretto 5 zł
Lungo 5 zł

Americano 5 zł 
Macchiato 6 zł 

Doppio 7 zł
Cappuccino 7 zł

Caffe latte (kawa biała) 7 zł
Espresso con panna 7 zł 

Grande caffe latte (duża kawa biała) 8 zł 
Latte macchiato 9 zł 

Mocha 10 zł

Frozen latte macchiato 9 zł 
Frappe latte macchiato 10 zł 

Frappe mocha 11 zł 

PIWO BUTELKOWE
W ofercie posiadamy piwa polskich 

browarów rzemieślniczych.  
Asortyment zmienny w zależności  

od dostępności produktu. 
 

O propozycję i cenę zapytaj obsługę.

CYDR
Cydr Ignaców (275 ml)

10 zł
Cydr z tłoczni Maurera BIO (500 ml) 

20 zł

POZOSTAŁE NAPOJE
Kakao 7 zł

Gorąca czekolada 9 zł 
Yerba matte (saszetka) 5 zł

Shakes

Gruszka, porzeczka, wanilia
Truskawki, chrzan, kokos

Jabłko, miód, imbir
Truskawka, burak, czekolada 

12 zł

Smoothies

Kiwi, ananas, bazylia
Banan, truskawka, lychee
Malina, kokos, żurawina

Truskawki, marakuja, hibiskus 
12 zł

Mocktails

Ogórek, jabłko, białko
Ananas, grejpfrut, żółtko
Ogórek, miód, tabasco

Mojito smakowe
Lemoniada smakowa
Terere (yerba mate)

11 zł
 

Napoje zimne

Soki z tłoczni Maurera 100% BIO 5 zł 
Cisowianka Perlage | Classique 5 zł 

Woda gazowana | niegazowana 4,5 zł
Pepsi 4,5 zł

Pepsi light 4,5 zł
7 up 4,5 zł

Mirinda 4,5 zł
American ginger ale 4,5 zł 

Bitter lemon 4,5 zł 
Schwepps 4,5 zł

Ice tea 4,5 zł

NAPOJE




