Śniadania / Breakfast
Jajecznica na maśle

10zł

Scrambled eggs
Grillowana kiełbasa

11zł

Grilled sausage
Omlet naturalny

10zł

Eggs omelette
Jajecznica z pieczarkami

11zł

Scrambled eggs with mushrooms
Jajecznica z boczkiem

12zł

Scrambled eggs with Bacon
Półmisek śniadaniowy (wędliny, sery, warzywa)

12zł

Breakfast set (cheeses, cured meat, vegetables)
Jajka sadzone z frankfurterkami

12zł

Fried eggs with frankfruters
Omlet z dodatkami do wyboru (ser, pieczarki, szpinak, zielony groszek)

13zł

Omelette with extras to choose (cheese, mushrooms, spinach, green peas)

Sałatki / Salads
Sałatka grecka z serem feta

16zł

Greek salad with feta cheese
Sałatka Caprese

16zł

Caprese salad with mozzarella cheese
Sałatka Caesar z kurczakiem

18zł

Caesar salad with chicken
Sałatka nicejska z tuńczykiem

18zł

Nicoise salad with tuna and egg
ZUPY /Soups
Zupa dnia

7zł

Soup of the day
Rosół z makaronem

8zł

Chicken soup with noodles
Zupa pomidorowa z warzywami i makaronem

8zł

Tomato soup with vegetables and noodles
Żurek z jajkiem i kiełbasą

10zł

Sour rye soup with egg and sausage
Krem brokułowy z groszkiem ptysiowym

9zł

Creamy broccoli soup with puff pastry croutons
Tradycyjne flaki wołowe

12zł

Traditional Polish beef tripe soup
Fasolka po bretońsku

12zł

Breton beans (home-made Polish baked beans in tomato sauce)
Barszcz z krokietem

14zł

Beetroot soup with croquette (pancake roll)
DANIA GŁÓWNE / Main dishes
Placki ziemniaczane ze śmietaną ( 3szt.)

9zł

Potato cakes Server with sour cream (3pcs.)
Naleśniki z dżemem (2szt.)

10zł

Pancakes with fruit jam (2pcs.)
Naleśniki z białym serem (2szt.)

12zł

Pancakes with sweet cottage cheese (2pcs.)
Bigos z pieczywem

13zł

Sauerkraft and meat stew
Gołąbki (2szt.) z sosem pomidorowym

16zł

Cabbage rolls stuffed meat and rice with tomato sauce
Pierogi z mięsem
Dumplings stuffed with meat

16zł

Pierogi ruskie

16zł

Dumplings stuffed with cottage cheese and mashed potatoes
Pierogi z kapustą i grzybami

16zł

Dumplings stuffed with cabbage and mushrooms

Placki ziemniaczane z gulaszem wieprzowym i surówką

23zł

Potato cakes with pork goulash and raw vegetable salad

Zestawy obiadowe / Dinner sets
Zestaw obiadowy składa się z mięsa, frytek lub ziemniaków gotowanych i surówki
Dinner sets consisting of meat, French fries or boiled potatoes and raw vegetable salad
Kotlet schabowy z dodatkami

21zł

Breaded pork chop with side dishes
Gulasz wieprzowy z dodatkami

20zł

Pork goulash with side dishes
Panierowana pierś z kurczaka z dodatkami

21zł

Breaded chicken Brest with side dishes
Grillowany filet drobiowy z sosem porowym i dodatkami

22zł

Grilled chicken breast with leek sauce served with side dishes
Ryba panierowana z dodatkami

22zł

Breaded fish with side dishes
Gyros drobiowy z dodatkami

22zł

Chicken gyros with side dishes

FAST FOOD
Frytki

5zł

French fries
Hot-dog

8zł

Zapiekanka

8zł

French bread pizza with mushrooms and cheese

Hamburger
Cheeseburger

7zł
7,5zł

Sandwich

8zł

Big burger

8,5zł

Wega burger z panierowaną mozzarellą

9zł

Veggie burger (with breaded mozzarella cheese)
Kebab w bułce

15zł

Chicken kebab In pita bread

KUCHNIA WŁOSKA /Italian cousine
Spaghetti jarskie ze szpinakiem i pieczarkami

17zł

Spaghetti with spinach and mushrooms
Spaghetti z oliwkami i pieczarkami

16zł

Spaghetti with olive and mushrooms
Spaghetti bolognese

19zł

Penne z pomidorami, czosnkiem i mozzarellą

18zł

Penne with tomato garlic sauce with mozzarella
Penne z kurczakiem w sosie śmietanowo-grzybowym

20zł

Penne with chicken with creamy mushrooms sauce with vegetables
Lasagne bolognese

22zł

KUCHNIA CHIŃSKA (potrawy serwowane z ryżem)
Chinese cuisine (served with rice)
DRÓB / POULTRY
Kurczak słodko-kwaśny

22zł

Sweet and sour chicken
Kurczak Gong Bao (ostre)

22zł

Gong Bao chicken (spicy)
Kurczak pikantny

22zł

Spicy chicken
Kurczak z warzywami

22zł

Chicken with vegetables
WOŁOWINA / BEEF
Wołowina curry

24zł

Curry beef
Wołowe nici po seczuańsku (ostre)

24zł

Spicy Seczuan beef
Wołowina z warzywami

24zł

Beef with vegetables

WIEPRZOWINA / PORK
Sajgonki (3szt.)

12zł

Saigons (3 pcs.)
Wieprzowina Gong Bao

22zł

Gong Bao pork
Wieprzowina Moo shu

22zł

Moo shu pork
Wieprzowina curry
Curry pork

22zł

PIZZA
1

Margherita

25cm

32cm

42cm

18zł

22zł

28zł

19zł

23zł

29zł

20zł

24zł

30zł

21zł

25zł

31zł

21zł

25zł

31zł

22zł

26zł

32zł

Sos pomidorowy, ser, oregan
Tomato sauce, cheese, oregano
2

Funghi
Sos pomidorowy, ser, pieczarki, oregano
Tomato sauce, cheese, mushrooms, oregano

3

Cardinale
Sos pomidorowy, ser, szynka, oregano
Tomato sauce, cheese, ham, oregano

4

Hawaii
Sos pomidorowy,ser, szynka, ananas, oregano
Tomato sauce, cheese, ham, pineapple, oregano

5

Tonno
Sos pomidorowy, ser, tuńczyk, cebula, oregano
Tomato sauce, cheese, tuna, onion, oregano

6

Diavela
Sos pomidorowy, ser, salami, chilli, cebula, oregano
Tomato sauce, cheese, salami, chili, onion, oregano

7

Capricciosa

23zł

27zł

33zł

29zł

35zł

Sos pomidorowy, ser, szynka, cebula, oliwki, pieczarki, oregano
Tomato sauce, cheese, ham, onion, olives, mushrooms, oregano
8

Quattro Formaggi

24zł

Sos pomidorowy, 4 rodzaje sera, oregano
Tomato sauce, 4 types of cheese, oregano
9

Paradiso

24zł

28zł

34zł

Sos pomidorowy, ser, szynka, salami, pieczarki, oregano
Tomato sauce, cheese, ham, salami, mushrooms, oregano
10

Vegetariana

23zł

27zł

33zł

30zł

37zł

Sos pomidorowy, ser, pieczarki, papryka, kukurydza, kapary, por
Tomato sauce, cheese, mushooms, red bell paprika, maize, caperes, leek
11

House

25zł

Sos pomidorowy, ser, szynka, salami, boczek, cebula
Tomato sauce, cheese, ham, salami, bacon, onion
12 Pallo

24zł

29zł

36zł

28zł

34zł

Sos pomidorowy, ser, kurczak, pieczarki, kukurydza, czosnek, oregano
Tomato sauce, cheese, chicken, mushrooms, garlic, maize, oregano
13 Picante
Sos pomidorowy, ser, salami, oliwki, kapary, oregano
Tomato sauce, cheese, salami, olives, capers, oregano

23zł

DESERY/ Desserts
Gałka lodów

3,50zł

Scoop of ice-cream
Marlenka miodowo-orzechowa

6zł

Marlenka honey and nut layer cake
Marlenka miodowo-orzechowo z nutką limonki

6zł

Marlenka honey and nut layer cake with a hint of lime
Marlenka czekoladowo-śmietankowa

6zł

Marlenka chocolate and cream layer cake
Szarlotka na ciepło z lodem waniliowym i bitą śmietaną

10zł

Warm apple charlotte served with vanilia ice-cream and whipped cream
Banan w cieście kokosowym

10zł

Banana fritters in coconut batter
Jabłko w cieście kokosowym

10zł

Apple in coconut batter
Deser lodowy z owocami I bitą śmietaną

18zł

Ice-cream dessert with fruit and whipped cream

Napoje / Drinks
Herbata

4zł

Tea
Kawa rozpuszczalna

6zł

Instant coffee
Kawa parzona

6zł

Ground coffee
Espresso

6zł

Espresso coffee
Lungo
Lungo (Americano) coffe

7zł

Cappuccino

8zł

Cappuccino coffee
Latte macchiato

9zł

Podwójne espresso

9zł

Double espresso
Koktajl owocowy
Fruit shake

12zł

