
Placki ziemniaczane z sosem tzatziki i wędzonym łososiem 18 zł

Szparagi zapiekane w szynce prosciutto z jajkiem w koszulce i 
truskawkami 20 zł

Komosa ryżowa z pieczonymi warzywami, prażonym słonecznikiem 
i jarmużem z dodatkiem oliwy z pestek dyni 28 zł

Schabowy z młodymi ziemniakami i kapustą zasmażaną 26 zł

Filet z sandacza z musem z mango i chili, blanszowanym szpinakiem 
i młodymi ziemniakami 30 zł

Domowy rosół z kołdunami 10 zł

Krem z pieczonych pomidorów malinowych z serem feta 10 zł Pudding kokosowy z nasionami chia i musem owocowym 10 zł

Sernik z marakują i sosem czekoladowym 10 zł

Makaron penne z sosem pomidorowym 15 zł

Łupki chrupki z frytkami i surówką z marchewki 18 zł

Frytki 6 zł



Grillowana kiełbasa 10zł
Karczek marynowany w musztardzie i świeżych ziołach 16zł
Pierś z kurczaka marynowana w cydrze i tymianku 16zł
Grillowany pstrąg z cytryną i koprem 16zł
Szaszłyk z indykiem, papryką, cukinią i cebulką 14zł
Grillowane warzywa w formie szaszłyka 14zł

Dodatki:

Grillowane ziemniaki 4 zł
Sałatka colesław 4 zł
Ogórek kiszony/ małosolny 2 zł

Kompozycja sałat z grillowanym kurczakiem i warzywami 
w sosie vinegret 20 zł

Zielone sałaty z jarmużem, marynowanym burakiem, serem feta, 
suszonymi pomidorami, prażonymi pestkami dyni i ziołowym sosem 
vinegret 22 zł

Classic – selekcjonowana polska wołowina, ser cheddar,  
pomidor, ogórek konserwowy, czerwona cebula, sałata, salsa, 
frytki i sałatka colesław 30 zł

Vege – burger z kaszy jaglanej i boczniaków, chutney z mango i chili,  
marynowany burak, roszponka, pomidor, ogórek konserwowy, 
frytki z batata, mix zielonych sałat 30 zł



Sok owocowy 0,25 l 5 zł
Woda niegazowana/gazowana 0,3 l 5 zł
Coca-cola, Sprite, Fanta, Tonic 0,25 l 5 zł
Burn 0,25 l 6 zł
Sok owocowy świeżo wyciskany 12 zł

Espresso 6 zł
Espresso podwójne 10 zł
Americano 7 zł
Cappuccino 9 zł
Latte 12 zł
Frappe 12 zł
Herbata 6 zł

Książęce Czerwony Lager beczka 8 zł 0,5 l
6 zł 0,3 l

Książęce Czerwony Lager but. 0,5 l 9 zł
Książęce Ciemne Łagodne but. 0,5 l 9 zł
Książęce Złote Pszeniczne but. 0,5 l 9 zł
Tyskie Gronie but. 0,5 l 8 zł
Żywiec Premium but. 0,5 l 9 zł
Żywiec Białe but. 0,5 l 9 zł
Pilsner Urquell 0,5 l 9 zł
Grolsch 0,45 l 12 zł
Bestbir owocowe 0,5 l 8 zł
Bavaria 0% 0,33 l 8 zł
Cydr Dobroński jabłko/gruszka 0,27 l 8 zł
Corona 0,35 l 9 zł

Castillo Hermoso
(czerwone, Hiszpania, wytrawne) 13 zł 150ml/65 zł but.
Nominum Tinto
(czerwone, Hiszpania, wytrawne) 10 zł 150 ml/50 zł but.
Silver Lake
(białe, Nowa Zelandia, wytrawne) 15 zł 150 ml/75 zł but.
Wino domowe białe/czerwone 12 zł 150 ml/35 zł 0,5 l
Prosecco 12 zł 150 ml/65 zł but.
Fruttisecco biała truskawka 10 zł 150 ml

Wyborowa 5 zł 40 ml
90 zł 0,7 l

Żubrówka 5 zł 40 ml
80 zł 0,7 l

Finlandia 9 zł 40 ml

Jack Daniel’s 15 zł 
Jameson 16 zł 
Ballantine’s 16 zł 
Jim Beam 18 zł 
Seagram’s Gin 10 zł 
Tequila El Jimador 12 zł 
Bacardi 12 zł 
Stock 18 zł 
Martini Bianco 11 zł


