NA SŁODKO

Ciasta
Czekolady
biała / deserowa / mleczna

8-15
10

Gofry
zwykły / bąbelkowy
Porcja lodów
Dodatki:

7
4

polewa/posypka 1 | dżem/pianki 2 | owoce/bita śmietana/nutella 3

SAŁATKI

1. Cytrynowy łosoś

łosoś / awokado / mix sałat / roszponka / dynia / żurawina / pomidorki
dip na bazie oliwy i cytryny

2. Kalifornijska

24

3. Włoska

23

4. Cypryjska

25

5. Nicejska

24

6. Cezar

23

7. Owocowa

16

kurczak / rukola / mix sałat / suszone śliwki / orzechy włoskie / parmezan
ananas / dip na bazie jogurtu, miodu i majonezu
mozzarella / oliwki / suszone pomidory / słonecznik / rukola / mix sałat
dip na bazie pesto
halloumi / mix sałat / pomidorki / cebula czerwona / malinowe vinaigrette
tuńczyk / jajko / koperek / mix sałat / dip na bazie cytryny

ŚNIADANIA

PIZZA menu

Śniadanie dnia
Owsianka na wypasie (z bakaliami +3zł)
Bajgiel z awokado, wędzonym łososiem i serem kozim
Bajgiel z serkiem śmietankowym, szynką długodojrzewającą
i suszonymi śliwkami
Bajgiel z jajkiem / pastą jajeczną i sałatą
Bagietka z mozzarellą, suszonymi pomidorami, bazylią
Bagietka ze smażonym boczkiem, sałatą i pomidorami

12-18
10
15
14
10
13
14

NALEŚNIKI

Na słodko (2 szt., średnica 20 cm)

Z syropem klonowym, owocami, bitą śmietaną
Z nutellą, bananem, polewą
Z dżemem, cukrem pudrem

14
14
12

25

kurczak / jajko / boczek / pomidorki / armezan / grzanki

MAKARONY
1. Ravioli z borowikami i sosem gorgonzola
2. Ravioli z borowikami i sosem gorgonzola
3. Ravioli z czarną truﬂą w kremie parmezanowym
4. Różowe gnocchi buraczane z sosem 4 serów
5. Tortellini z łososiem w sosie pomidorowym
6. Tortellini nadziewane jogurtem i krewetkami
w sosie różowym i krewetkami na białym winie
7. Spaghetti alla chitarra
8. Raviolii z ricottą i szpinakiem w maśle z czerwonym pieprzem

27
27
29
27
28
29
27
25

15
13
15

1. Vege

2. Klasyczny
Norweska łosoś wędzony, ogórek, sałata, serek
Meksykańska kurczak, kukurydza, pomidory, salsa meksykańska
Jarska awokado, kiełki, pomidor, ogórek, kukurydza, humus
Duńska tuńczyk, ser, szczypiorek, kukurydza

boczek, cebula, rozmaryn

21
21
19
20

3. Włoski

szynka parmeńska, rukola, oliwa z oliwek

4. Na ostro

chorizo, jalapeño, ser cheddar

5. Orkiszowy

szpinak, mozzarella

6. Norweski
Zupa dnia

ZUPY

18

2. Funghi

20

3. Capriciosa

25

4. Quatro Formagi

30

5. Nowojorska

28

6. Chicago

28

7. Salami

28

8. Hawajska

25

9. Tonno

27

10. Vegetariana

23

sos pomidorowy, mozzarella, bazylia, parmezan tarty

łosoś, kapary, koperek

10

sos pomidorowy, mozzarella,szynka gotowana, pieczarki, oliwki

PODPŁOMYKI
ser gouda, por, ostra papryka

TORTILLE

1. Margherita

sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki

Wytrawne (1 szt., średnica 38 cm)
Z szynką parmeńską, mini sałatką, dip miodowo-musztardowy
Z fetą, szpinakiem, dip czosnkowy
Z kurczakiem, warzywami, serem, dip miodowo-majonezowy

PIZZA

18
20
22
22
20
22

sos pomidorowy, mozzarella, gorgonzola, scamorza affumicata, pecorino romano
sos pomidorowy, mozzarella, chorizo, cebula czerwona, jalapeno, pieczarki, kukurydza
sos pomidorowy, mozzarella, salami, boczek, cebula, papryka, pieczarki
sos pomidorowy, mozzarella, salami, oregano, jalapeno
sos pomidorowy, mozzarella, szynka, ananas, oregano
sos pomidorowy, mozzarella, tuńczyk, cebula, oliwki czarne
sos pomidorowy, mozzarella, cebula czerwona, oliwki, pieczarki
papryka, pomidorki, oregano

7. Grecki

18

8. Francuski

20

11. San Daniele

30

9. Amerykański

20

12. Focaccia

12

10. Na słodko

18

11. Wiejski

20

Dodatki:
oliwa / sosy 2
warzywa / zioła 3
ser / ryby 4
wędliny 5

feta, ogórek, papryka

gorgonzola, orzechy włoskie, gruszka
kurczak, kukurydza, szczypiorek
jabłko, cynamon, cukier trzcinowy

burak, ser kozi, rukola

sos pomidorowy, mozzarella, szynka parmeńska, rukola, parmezan
oliwa, sól, rozmaryn

KAWY
Drip Kalita 15g/250ml
Drip Hario V60 18g/300ml
Aeropress 18g/220ml
Chemex 24g/400ml

13
14
14
16

Kawy z ekspresu ciśnieniowego
Espresso
Doppio (podwójne espresso)
Espresso con panna
Espresso macchiato
Espresso affogato
Tonic espresso (na podwójnym espresso)
Americano (na podwójnym espresso)
Cappuccino
Flat white (na podwójnym espresso)
Mocha (na podwójnym espresso)
Latte (na podwójnym espresso)
Latte macchiato
Grande macchiato
Frappe (na podwójnym espresso)
Bezkofeinowa (cappucino / macchiato)

7
9
10
9
12
14
9
10
10
12
10
9
12
12
12

Dodatki:

mleko bez laktozy/syrop smakowy 2 | mleko roślinne/bita śmietana 3

NA ŚWIEŻO
Soki wyciskane

400 ml

Pomarańcza / grapefruit / mieszany
Jabłko / marchew / mieszany
Ananas / z cytrusami
Lemoniada / Lemoniada na ciepło 400 ml

14
10
15
9 / 12

Koktajle mleczne
Banan / truskawka / malina

12 / 400 ml

Smoothies

16 / 400 ml

1. Żółte sok pomarańczowy / sok grapefruitowy / miód
siemię lniane / awokado / ananas

2. Kremowe sok jabłkowy / jagoda acai / truskawka / banan
3. Koralowe sok pomarańczowy / mango / truskawka / banan
malina / owoc goji

4. Czerwone sok pomarańczowy / guarana / mango / ananas
truskawka / cytryna / imbir / miód

5. Zielone sok jabłkowy / cytryna / jarmuż / ananas
natka pietruszki / spirulina

PIWA RZEMIEŚLNICZE

HERBATY
Richmont / Yerba / Rooibos
Richmont Ice Tea
Bubble tea (herbata bąbelkowa)

9 / 450 ml
12 / 400 ml
12 / 400 ml

Kompozycje dla zdrowia

12 / 400 ml

Rozgrzewająca Earl Grey + pomarańcza, cytryna, imbir, goździki, płatki róży
Odchudzająca zielona herbata + cynamon, maliny, cytryna / + syrop malinowy
Wzmacniająca zielona herbata + pomarańcza, imbir, goździki / + miód
Aromatyczna czarna herbata + goździki, cynamon, anyż, jabłko, żurawina
Antystresowa czarna herbata + rozmaryn, grapefruit, cytryna, maliny / + syrop malinowy
Oczyszczająca herbata owocowa + płatki róży, pomarańcza, maliny, jabłko
/ + syrop malinowy

Piwa rzemieślnicze polskie 0,5 l
Piwa włoskie 0,33 l

9-12
8-10

PIWO grzane (z przyprawami - kompozycja własna)

13

WINA
Na lampki
Stołowe białe/czerwone lampka 150 ml
Aperol Spritz 350 ml
Grzaniec (z przyprawami i pomarańczą)

9
19
13

Butelkowe

NAPOJE

MENU

jesień 2020

Wody mineralne
Cisowianka butelka 0,3l / 0,7l
Perlage

5/8
6/9

Napoje gazowane
Pepsi / Tonic / Mirinda butelka 0,2l

6

Napoje niegazowane
Soki Toma / Lipton Ice tea butelka 0,2l

6

Concha Y Toro (oferta rotacyjna)
Prosecco Extra Dry Casa Gheller (białe, musujące, owocowe)
Pinot Grigio delle Venezie Delibori (białe, orzeźwiające)
Verdeca Moi Salerno Varvaglione (białe, cytrusowo-kwiatowe)
Lambrusco Amabile 27 Opere (czerwone, półsłodkie-wiśnia, porzeczka)
Montepulciano d’Abruzzo Fontanamara (czerwone, wytrawne)
Syrah Sicilia Paolini (czerwone, intensywne)

37
40
44
44
42
48
40

