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zupy
Wedle natchnienia kucharza
Zupy dnia.................................................................... 8 zł - 10 zł

naleśniki
NA SŁODKO:
Z serkiem waniliowym i domową konfiturą .......................... 15 zł

Karmelizowane jabłko, słony karmel, lody waniliowe +2 zł ... 12 zł

Z malinami, białą czekoladą oraz serkiem waniliowym ........ 14 zł

WYTRAWNE:
Szpinak, wędzony boczek, ser cheddar............................... 16 zł

Z kurczakiem, suszonym pomidorem, serem mozzarella .... 17 zł

Z grillowaną cukinią, suszonym pomidorem, cheddarem..... 15 zł

Przy stołach powyżej 8 osób doliczamy +10% do rachunku 
końcowego za obsługę kelnerską

legenda
S Dania zawierające skorupiaki

R Dania zawierające ryby

O Dania zawierające orzechy ziemne

Z Dania zawierające ziarna

N Dania zawierające nabiał

G Dania zawierające gorczyce

J Dania zawierające jaja

GF Dania bezglutenowe

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
12:30 - 16:00LUNCH

przystawki
Podawane z oliwą z oliwek, octem balsamicznym oraz 
zielonym sosem

Pieczywo naszego wypieku................................................. 5 zł

Smażone na maśle z dodatkiem białego wina z czosnkiem
i świeżą bazylią

Krewetki tygrysie................................................................ 15 zł

Podawany z chrupkim chlebkiem z ziarnami
Hummus z suszonymi pomidorami .................................. 14 zł

Musem z jabłka i cebuli, kwaśną śmietaną i koperkiem
Grzanki z wędzonym pstrągiem........................................ 13 zł

dania główne
Burger wołowo-wieprzowy 100g....................................... 25 zł
Z sosem BBQ, serem cheddar, czerwoną cebulą, pomidorem, 
boczkiem, ogórkiem piklowanym i sałatką, podawany z frytkami 
oraz z sosem berneńskim

Karkówka pieczona 180g................................................... 26 zł
Z sosem grzybowym, kaszą burgur oraz ogórkiem piklowanym

Tarta wytrawna...................................... 18 zł
Podawana z sałatką

  ZAPYTAJ
OBSŁUGĘ

Serwowany w sosie z suszonych pomidorów z porem, sałatką
oraz pieczonymi ziemniaczkami

Grillowany filet z kurczaka 180g ....................................... 24 zł

Burger Surf & Turf .............................................................. 28 zł
Serwowany w bułce naszego wypieku z grillowanymi 
krewetkami, sosem berneńskim, wołowiną, pomidorem, sałatą, 
podawany z frytkami

makarony
Penne pełnoziarniste Tagliatelle Bezglutenowy + 4 zł

WYBIERZ SWÓJ ULUBIONY MAKARON

A'la arabiata z szynką szwarcwaldzką.............................. 19 zł

Alio Olio z domową oliwą czosnkową, chili, oliwkami i 
pomidorkami koktajlowymi z krewetkami +8 zł .................. 18 zł

W sosie z leśnych grzybów z odrobiną śmietany oraz natki 
pietruszki + szarpana wieprzowina +5 zł ............................. 22 zł

W sosie śmietanowym z suszonymi pomidorami 
i porem + kurczak +4 zł ......................................................... 20 zł

A'la carbonara z wędzonym pstrągiem oraz grillowaną
cukinią ................................................................................. 21 zł

ciabatty naszego wypieku
Z pieczoną karkówką, sosem berneńskim, czerwoną cebulą,
cheddarem .......................................................................... 17 zł

Z wędzonym boczkiem, cheddarem, szpinakiem oraz 
sadzonym jajkiem............................................................... 16 zł

Z hummusem, grillowaną cukinią, prażonymi pestkami 
słonecznika i czarnuszką................................................... 16 zł

Z grillowanym kurczakiem, suszonymi pomidorami oraz 
serem mozzarella ............................................................... 16 zł

sałatki / a'la tabula

Podawane na mieszanych liściach sałaty, mini mozzarella, 
pomidorki cherry, zielony sos oraz ocet balsamiczny

Smażone krewetki z czosnkiem ............................ 19 zł  | 30 zł

Podawana na mieszanych liściach sałaty, z sosem berneńskim,
wiejskim wędzonym boczkiem, parmezanem, pszenną grzanką

Grillowana pierś z kurczaka .................................. 18 zł  | 28 zł

Serwowane z limonką, granatem, czarnuszką podawaną z 
jogurtem naturalnym i mięta, kurczak +4 zł

Tabuli z kaszą burgur i cukinią.......................................... 19 zł

małe  | duże

Podawane z jabłkiem, czerwoną cebulą w sosie cytrynowo - 
miodowym z orzechami włoskimi

Tabuli z kaszą burgur i wędzonym pstrągiem ................. 19 zł
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napoje zimne

Sok wyciskany.................................................................... 11 zł

Woda mineralna................................................................. 5,5 zł

Sok owocowy........................................................................ 6 zł
John Lemon .......................................................................... 7 zł

Domowa lemoniada 
lavendowa / cytrusowa / .................................................... 11 zł

Latte z mlekiem ryżowym .................................................. 14 zł

Latte | Latte podwójne ............................................ 10 zł | 15 zł

Smakowe Latte ................................................................... 12 zł
z dodatkiem syropu, do wyboru: kokos, amaretto, orzech, 
piernik, wanilia, pistacja, cynamon, lavenda

kawy
Espresso | Doppio..................................................... 7 zł | 12 zł

Kawa czarna | biała .................................................. 7 zł | 7,5 zł
Cappuccino | Grande Cappuccino........................... 9 zł | 12 zł

Americano........................................................................... 12 zł

Espresso Macchiato.......................................................... 7,5 zł

czekolady na gorąco
Klasyczna z bitą śmietaną oraz polewą czekoladową .... 12 zł

Oreo z bananami, polewą czekoladową
i bitą śmietaną .................................................................... 14 zł

Z malinami, białą czekoladą i bitą śmietaną .................... 14 zł

Bounty z malibu oraz wiórkami kokosowymi
i bitą śmietaną .................................................................... 14 zł

Podpiekane owoce pod kruszonką z płatków 
zbożowych, masła orzechowego i przypraw 
korzennych podawane z gałką lodów 
waniliowych oraz sosem karmelowym

      ZWYCIĘZCA

CULINARY FEST2014

Crumble................................................. 12 zł

słodkie lenistwo
Codzienne świeże słodkości ............................................. 14 zł
Zajrzyjcie proszę do naszej witrynki

Deser lodowy z gorącymi malinami, bitą śmietaną oraz 
polewą czekoladową .......................................................... 16 zł

zimowa rozgrzewka
Napar z hycki ...................................................................... 12 zł
Podawany z miodem, imbirem i pomarańczą

Napar z lipy ......................................................................... 10 zł
Podawany z cytryną, miodem i imbirem

Rozgrzewająca herbata...................................................... 12 zł
Z domową nalewką lavendową

Zielona................................................................................... 8 zł

Miętowa ................................................................................. 7 zł

Czarna lub Earl Grey............................................................ 6 zł

Lavendowa.......................................................................... 10 zł
Odprężająca herbata z kwiatu lavendy podawana z syropem 
lavendowym
Cud malina .......................................................................... 10 zł
Czarna herbata z malinami, hibiskusem i bławatkiem podawana 
z konfiturą domową

Zielona południowa............................................................ 10 zł
Zielona herbata z kandyzowanymi owocami ananasa i mango 
oraz kwiatami pomarańczy i róży

herbaty

Przy stołach powyżej 8 osób doliczamy +10% do rachunku 
końcowego za obsługę kelnerską

legenda
S Dania zawierające skorupiaki

R Dania zawierające ryby

O Dania zawierające orzechy ziemne

Z Dania zawierające ziarna

N Dania zawierające nabiał

G Dania zawierające gorczyce

J Dania zawierające jaja

GF Dania bezglutenowe
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