Jajecznica
Z trzech jaj, pieczywo, masło

12

Mój omlet
Z trzech jaj, dwa składniki do wyboru : szynka, bekon, ser, warzywa, pieczarki, szpinak

18

Bajgiel z omletem
Grillowany bekon, szczypior, pomidor, sos ziołowy,

17

Bajgiel z kozim serem
Rukola, krem balsamiczny, pieczone buraki, konfitura z czerwonej cebuli

24

Croque madame
Tosty z beszamelem, szynką, serem, jajko sadzone ze szczypiorkiem, mini sałatka

25

Club sandwich
Kurczak, bekon, rzymska sałata, pomidor, cebula, domowy majonez

25

Polskie
Jajecznica na wiejskiej szynce, twarożek, ser żółty, schab pieczony , pomidor, sos tatarski, ogórek, pieczywo

24

Włoskie
Jaja sadzone, szynka dojrzewająca, salami picante, bruschetty z pomidorami, rukola, mozzarella, pesto bazyliowe

26

Angielskie
Jaja sadzone na bekonie, frankfurterki, fasolka,smażony pomidor i pieczarki, tosty, masło

26

Kasza jaglana
Mleko kokosowe, owoce, cynamon, miód, orzechy włoskie

19

Naleśniki
Twaróg, coulis owocowy, świeże owoce

19

-ZUPYKrem z dyni

16

Zupa miso

16

Makaron soba, pak choy, zioła

- PASTY, GNOCCHI,PIEROGI –
Pierogi z dynią (7szt.)

25

Migdały, grana padano, palone masło z szałwią

Pierogi kaczką (7szt.)

29

Podane z okrasą

Gnocchi z polędwiczką wieprzową

34

Grana padano, szpinak, sos grzybowy

Spaghetti aglio olio e peperoncino

27

Parmezan, natka pietruszki, chilli, czosnek

Spaghetti carbonara
Żółtko, chips z boczku, natka pietruszki, śmietana, grana padano

32

Spaghetti Bolognese
Wołowina, pomidory, czosnek, cebula, grana padano

29

Noodle z omletem /z kurczakiem / z krewetkami
Pak choy, grzyby shitake i shimeji, chilli, czosnek, szczypior, orzechy ziemne

32/34/36

- BURGERBurger z dorszem
35

Świeży ogórek, sałata, sos tatarski, pomidor

Burger wołowy
Ser, pomidor, ogórek konserwowy, czerwona cebula, domowy ketchup, sos mayo-jogurt, frytki

35

-DANIA GŁÓWNEFish & chips
37

Dorsz w tempurze, frytki, colesław, sos tatarski

Schabowy
29

Puree ziemniaczane, ćwikła z chrzanem

Curry z warzywami wege / z kurczakiem/ z owocami morza
Warzywa, smażony ryż, prożone orzechy, sezam, zioła

25/29/39

Sałata z kozim serem
Grzanka, konfitura z czerwonej cebuli, pieczone buraki, orzechy włoskie, sezam, gruszka, vinaigrette

34

Sałata cezar
Kurczak, chips z bekonu, grzanki, sos cezar, garana padano

34

-RAMENTonkotsu ramen
Wołowina z chili i limetką, noodle, shimeji i shitake, nitamago, wakame, sezam, chilli

35

Miso ramen
Dorsz w mirin, krewetki, chilli, noodle, shitake, wakame, pieczony pomidor, nitamago, sezam

45

Kimchi ramen
Orientalny omlet, noodle, shimeji, pieczone pomidory, kolendra, sezam, chilli

32

- KOKTAJLE Mango-banan, pomarańcz, kurkuma
Szpinak-kiwi-jabłko, cytryna

18
18

- NAPOJE ZIMNECocaCola/ CocaCola zero/ Fanta/ Sprite/ Kinley 0,25l
Cappy pomarańcza/ jabłko/ pomidor/ grejpfrut 0,25l
Kropla Beskidu/ Kropla Delice 0,33l
Lemoniada Klasyczna/ Melonowa/ Imbirowa/ Jabłko-mięta
Świeży sok 0,2l

7
7
7
12 | 24
14

Pomarańcza/ grejprut/ jabłka/ warzywny/ warzywny ze szpinakiem/ pomarańcza z rokitnikiem

- NAPOJE CIEPŁENapar imbirowy
Napar z rokitnikiem
Kakao
Espresso macchiato/ con panna
Caffe classic
Caffe bianco
Cappuccino
Flat White
Syrop do kawy

16
16
8
9
9 | 12
10 | 13
10 | 13
14
2

