
PRZYSTAWKI
Zupa dnia 250 ml — zapytaj o dzisiejszą propozycję i cenę

*zupę podajemy z pieczywem na zakwasie własnego wypieku

Tarta dnia — zapytaj o dzisiejszą propozycję i cenę

Ravioli z ricottą i smażoną na oliwie skórą z cukinii,  
konfitowane żółtko, cukinia w tempurze, palone masło

25 zł

Krokiet z wędzonej makreli, fenkuł, burak, cytryna
27 zł

Tatar i grasica jagnięca, marynowane kurki, burak i cebula, 
emulsja z żółtka, oliwa pietruszkowa  

30 zł

SAŁATY
Orientalna ciecierzyca, pieczony fenkuł i papryka, uszak bzowy, 

jogurt z tahini, prażony sezam, kolendra 
25 zł

Smażona brukselka z wędzonym boczkiem i sałatą rzymską, 
krupniok w panko, pieczona czerwona cebula, granat, grzanki 

25 zł

MAKARONY | RISOTTO
Makaron Soba z krewetkami, sosem sojowym, imbirem, chilli, 

kombu, uszakiem bzowym, groszkiem, kolendrą, kiełkami fasoli 
mung i orzeszkami ziemnymi 

29 zł

Pappardelle z kremową pastą truflową,  
szynka Serrano, pomidory koktajlowe,  
ser Emilgrana, rukola, oliwa truflowa 

29 zł

Risotto arborio — zapytaj o dzisiejszą propozycję i cenę

DANIA GŁÓWNE
Burger wołowy, gnieciona ciecierzyca, uszak bzowy,  

pieczony fenkuł i papryka, jogurt z tahini, zioła  
30 zł

Konfitowane udo kaczki, czerwona kapusta  
gotowana w soku ananasowym,  

emulsja z czerwonej kapusty i wina,  
kluski parmezanowe, sos karmelowy z rodzynkami  

45 zł

Schab z dzika gotowany w sosie sojowym,  
mus z dyni z żubrówką i suszonymi morelami,  

kiszona marchewka, skorzonera w miso,  
dymka, olej kolendrowy, sos śliwkowy 

55 zł

Stek z polędwicy wołowej (tradycyjny lub sous–vide),  
frytki, jarmuż smażony z czosnkiem i rozmarynem,  

szalotka duszona w czerownym winie,  
kremowy sos z pieprzu młotkowanego z octem balsamicznym

65 zł

Ryba dnia – zapytaj o dzisiejszą propozycję i cenę

DESERY
Selekcja lodów i sorbetów – zapytaj o dzisiejszą propozycję 

10 zł

Sernik z białą czekoladą, sorbet porzeczkowy 
15 zł

Owoce sezonowe zapiekane pod kruszonką  
z lodami z białej czekolady z bobem tonka 

15 zł

Brownie z orzechami laskowymi,  
czekoladowym kremem i solonym karmelem 

15 zł

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

 17 zł

Polskie sery zagrodowe, czatnej sezonowy, pieczywo 
35 zł

Deser dnia — zapytaj o dzisiejszą propozycję i cenę

NIEDZIELA I ŚWIĘTA
12.00—20.00



HERBATA
Herbata w torebce — filiżanka 6 zł

Earl grey
English breakfast 

Lemon sky (cytrynowa)
Red berries (owocowa)
Pfefferminze (miętowa) 
Classic green (zielona)

Herbata sypana — dzbanek 12 zł

Pu-erh (czerwona) 
Nurbong (czarna) 

Morgentau (zielona owocowa) 
Jasmine pearls (zielona jaśminowa)  

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

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 7 zł
Ristretto 7 zł
Lungo 7 zł

Americano 7 zł 
Macchiato 8 zł 

Doppio 8 zł
Cappuccino 8 zł

Caffe latte (kawa biała) 8 zł
Grande caffe latte (duża kawa biała) 9 zł 

Latte macchiato 10 zł 
Mocha 11 zł

Frozen latte macchiato 10 zł 
Frappe latte macchiato 12 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 Smykan (kieliszek 100 ml) 

9 zł 
Cydr z tłoczni Maurera BIO (500 ml) 

20 zł
Cydr Kwaśne Jabłko (375 ml)

25 zł
Cydr Smykan (750 ml)

37 zł

POZOSTAŁE NAPOJE
Kakao 7 zł

Gorąca czekolada 10 zł 
Yerba matte (saszetka) 7 zł

Shakes

Gruszka, porzeczka, wanilia
Truskawki, chrzan, kokos

Truskawka, burak, czekolada 
Ananas, kokos, banan

12 zł

Smoothies

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

Truskawki, marakuja, hibiskus 
12 zł

Mocktails

Imbir, cytryna, pomarańcza
Bez, owoce leśne, cytryna 

Ogórek, miód, tabasco
Mojito smakowe

Lemoniada smakowa
Terere (yerba mate)

12 zł
 

Napoje zimne

Cisowianka Perlage | Classique 5 zł 
Cisowianka Perlage | Classique (0,7 l) 9 zł

Soki z tłoczni Maurera 100% BIO 7 zł 
John Lemon gruszka | kola   

czarna porzeczka | rabarbar 
limonka | śliwka) (0,33 l) 9 zł

John Lemon Pigwa BIO (0,33 l) 9 zł
John Lemon Matchbata (0,33 l) 9 zł

John Lemon Yerbata  
klasyczna | granat (0,33 l) 9 zł

NAPOJE


