Jajecznica
Z trzech jaj, pieczywo, masło

14 zł

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

18 zł

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

18 zł

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

25 zł

Tosty BLT
Bekon, sałata, awokado, pomidor, czerwona cebula, sos aioli

25 zł

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

25 zł

Włoskie
Jaja sadzone, szynka dojrzewająca, salami picante, pesto bazyliowe, bruschetta, mozzarella, rukola, balsamico

28 zł

Szakszuka
Papryka czerwona, cebula, cukinia, pelati, czosnek, jaja, pieczywo

24 zł

Trzy pasty
Pasta z tuńczyka z suszonym pomidorem, pasta jajeczna ze szczypiorem , twarożek z rzodkiewką

19 zł

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

26 zł

Zapiekany tost
Z beszamelem, boczniakami i szpinakiem, parmezan, jajo sadzone, szczypior

27 zł

Kasza jaglana
Mus mango, mleko kokosowe, świeże owoce, orzechy ziemne

24 zł

Naleśniki
Twaróg, coulis owocowy, świeże owoce

24 zł

-ZUPYZupa dnia

16 zł

Zapytaj obsługę

Zupa rybna
Krewetki, małże, dorsz, fenkuł, oliwa koperkowa

27 zł

-PRZYSTAWKITatar wołowy

34 zł

Grzyby marynowane, majo truflowe, chipsy z topinamburu, musztarda francuska, szczypior , pieczywo

Karmelizowane wątróbki
Piklowana czerwona cebula, prażona cebula, mus z moreli

22 zł

Maślane krewetki
Masło, białe wino, chilli, czosnek, natka pietruszki, pieczywo

39zł

- BUŁYBurger z dorszem
Pomidor, świeży ogórek, sos tatarski, sałata , frytki

35 zł

Burger wołowy
Bekon, ser, konfitura z czerwonej cebuli, ogórek konserwowy, sałata, sos aioli, frytki

35 zł

Hot dog z kaczką
Żurawina, czerwona kapusta z gorczycą, majonez chrzanowy, chrupka cebulka

32 zł

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

34 zł

Sałata z wątróbką
Świeże owoce, orzechy ziemne, malinowy vinaigrette

34 zł

Sałata z krewetkami
Pomidory koktajlowe, świeży ogórek, piklowana czerwona cebula, dressing chilli, sezam, kolendra

39 zł

-MAKARONYPappardele z kaczką
Sos maślany, szałwia, świeże pomarańcze, grana padano

39 zł

Spaghetti z krewetkami
Małże, białe wino, czosnek, masło, natka pietruszki, chilli

39 zł

Spaghetti aglio e olio
Czosnek, chilli, oliwa, pietruszka natka, parmezan

27 zł

-DANIA GŁÓWNEFish & chips
Dorsz w tempurze, frytki, colesław, sos tatarski

42 zł

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

29/34/39 zł

Polędwiczka wieprzowa
Puree ziemniaczane, młoda kapusta z boczkiem, sos z musztardą francuską

39 zł

Risotto grzybowe
Podgrzybki, boczniaki, natka pietruszki, białe wino, grana padano, truflowe mascarpone, dymka

42 zł

- COŚ SŁODKIEGO –
Beza
Sernik nowojorski
Tarta z białą czekoladą
Deser lodowy

17 zł
17 zł
17 zł
21 zł

- KOKTAJLE –
Na zdrowie ! -jagody acai, mango, truskawka
Detox - brokuł, seler, szpinak, banan, ananas
Proteinowy- granat, borówka, pelety białkowe,truskawka, nasiona konopi

18 zł
18 zł
21 zł

- 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 0,3l
Świeży sok 0,2l
Pomarańcza/ grejpfrut/ mix

8 zł
8 zł
8 zł
14 | 28 zł
15 zł

- NAPOJE CIEPŁE-

Napar imbirowy 300 ml
Napar z rokitnikiem 300 ml
Kakao 250 ml
Espresso macchiato/ con panna 20 ml
Caffe classic 150 ml / 220 ml
Caffe bianco 150 ml /220 ml
Latte 220 ml
Cappuccino 150 ml
Flat White 200 ml
Syrop do kawy 15 ml

16 zł
16 zł
8 zł
9 zł
10| 13 zł
11 | 14 zł
15 zł
12| 15 zł
14zł
2 zł

- PIWOBytów jasne 500 ml
Bytów pszeniczne 500 ml
Bytów ciemne 500 ml
Piwo bezalkoholowe 500 ml
Syrop do piwa 10 ml

14 zł
14 zł
14 zł
12 zł
2 zł

Imbir/ Malina

- WINODomowe białe/ czerwone 100ml
Karafka 250ml/500ml
Prosecco 200 ml/ 750 ml
Airen Clearly Organic Bio 750 ml
Sauvignon Grasevina Cyclist 750 ml
Tempranillo Clearly Organic 750 ml
Cabernet Merlot Cyclist 750 ml

12 zł
25 | 45 zł
25 | 75 zł
55 zł
75 zł
55 zł
75 zł

- ALKOHOLE 40MLHavana club rum 3 y.
Havana club especial
Bombay Sapphire
Beefeater dry gin
Beefeater 24
Martell cognac
Jameson
Ballentines passion
Ballentines brasil
Wyborowa
Ostoya
Baileys
Olmeca gold tequila
Olmeca blanco
Sierra teqiuila
Ballantines
Chivas Regal 12yrs
Chivas 18 yrs
Hennessy

12 zł
14 zł
14 zł
14 zł
18 zł
30 zł
16 zł
14 zł
16 zł
8 zł
8 zł
12 zł
14 zł
14 zł
14 zł
14 zł
18 zł
30 zł
25 zł

- KOKTAILE ALKOHOLOWEWhiskey/ Wódka Sour

24/23zł

Jameson lub wyborowa/ białko jaja kurzego/ cytryna/ syrop cukrowy

Martini Fiero

26 zł

Martini fiero/ tonic/ pomarańcze

Mojito

24 zł

Havana anejo 3 yrs/ limonka/ mięta/ cukier trzcinowy/ woda gazowana

Bombay jabkowy

26 zł

Bombay gin/mięta/ sok z jabłek

Cuba Libre

24 zł

Havana especial / cocacola/ limonka

Aperol Spritz

25 zł

Aperol/ prosecco/ pomarańcza/ mięta/ woda gazowana

Tequilla Sunrise
Sierra silver/ Sok pomarańczowy/ grenadina

23 zł

