ŚNIADANIE
9.00—12.00

ŚNIADANIA

KANAPKI

Musli, mleko | jogurt
9 zł

Chrupiący boczek, jajko sadzone, ser Radamer,
pomidor malinowy, majonez, sałaty
17 zł

Rogalik, masło, powidła śliwkowe | miód
9 zł
Musli, sezonowe owoce, mleko | jogurt
12 zł
2 jajka w dowolnym stylu: po wiedeńsku | jajecznica | sadzone
gotowane, szczypiorek, pieczywo
12 zł
Frankfurterki, pieczywo, chrzan | musztarda | majonez | majochilli
12 zł
Jajko po florencku: jajko w koszulce, szpinak smażony na maśle,
grzanka, sos mornay
17 zł

Curry burger z kalafiora,
hummus z bobu, pikle, warzywa i zioła
17 zł
Kalmar w tempurze, kimchi z zielonego ogórka,
aioli z pieczonego czosnku z różowym pieprzem
19 zł
Frytki własnej produkcji
7 zł
*wszystkie kanapki podajemy w bułkach własnego wypieku
na mące z małego młyna, wolnej od GMO i zbędnych dodatków

DESERY

Bistro śniadanie: jajko w dowolnym stylu, frankfurterki, ser
Radamer | twaróg ziołowy, pieczywo, sok | kawa | herbata
19 zł

Selekcja lodów i sorbetów naszej produkcji —
zapytaj o dzisiejszą propozycję
10 zł

Dodatki do śniadań

Sernik z białą czekoladą, sorbet porzeczkowy
15 zł

Bekon | cebula | masło | pieczywo
1 zł
Twaróg ziołowy | ser Radamer | jajko ekologiczne
grzyby sezonowe | powidła | miód
2 zł
Szynka Serrano | frankfurterka
3 zł
*do przygotowania śniadań używamy tylko ekologicznych jajek
**powidła śliwkowe prażone na ogniu, miód z zaprzyjaźnionej pasieki z Katowic
***ciemne pieczywo własnego wypieku na naturalnym zakwasie i mące z małego
młyna wolnej od GMO i zbędnych dodatków

Kakaowa beza Pavlovej, mus mascarpone,
porzeczki w syropie, malina liofilizowana, konfitowany fenkuł
17 zł
Cremoux z czekolady Gianduia, granita malinowa,
biszkopt z malinami i żelem z nalewki malinowej,
kruszonka i krem z orzecha laskowego
19 zł
Polskie sery zagrodowe, czatnej sezonowy, pieczywo
35 zł
Deser dnia — zapytaj o dzisiejszą propozycję i cenę
*do przygotowania deserów używamy tylko ekologicznych jajek

