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PRZYSTAWKI

SNIADANIA

8:00 - 22:00

8:00 -12:00

sniadanie polskie

21

twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem, chałka,
owoce sezonowe, jajo na twardo, konfitury
ze śliwki i jabłka
sniadanie francuskie
musli, mleko, owoce sezonowe, croissant, dwa
dżemy: morela i truskawka, nutella, pestki dyni,
żurawina, morele
sniadanie angielskie

21

fasola w sosie pomidorowym z boczkiem, jajo
sadzone na bekonie, frankfurterki, pieczarka
ze szczypiorkiem, musztarda, sos czosnkowy, sos
pomidorowy z przyprawami
sniadanie niemieckie

21

biała kiełbasa z cebulką i boczkiem, jajo sadzone,
ser żółty, korniszony, kiełki buraka, sałatka
ziemniaczana, sos pomidorowy, musztarda,
sweet chilli
jajecznica z fenkułem,
kurkami i szczypiorkiem

16

indyjskie chlebki z tapenadą, pomidorami,
kalarepą, rukolą oraz prażonymi orzechami
włoskimi i pestkami słonecznika

18

pancakes z waniliowym mascarpone,
sosem z borówek, syropem klonowym
oraz owocami sezonowymi

22

zielone szparagi w sosie berneńskim,
pieczonymi pomidorkami i jajem sadzonym

24

CUKIERNIA
8:00 - 23:00

croissant
tarta na słodko
ciasto domowe
tort bezowy
deser lodowy

6
12
14
16
16

BRANCZ WEEKENDOWY 9:00 - 15:00 jesz ile chcesz

25

21

bruschetta z pesto i sosem czosnkowym
hummus z warzywami
hermelin (czeski ser typu camembert
marynowany z cebulą, czosnkiem,
świeżymi ziołami i chilli)
kisz mięsny / warzywny
caprese z oliwkami i pesto
krewetki na warzywach
strogonow z kurkami i korniszonami
tatar wołowy z sosem worcestershire
z koprem włoskim, ogórkiem, cebulą,
kaparami i pieczarkami

12
17
17
19
19
24
24
29

LANCZE
12:00 - 16:00

zupa+danie+deser

lancz mięsny
lancz wegetariański

19
19

DANIA GLÓWNE
12:00 - 22:00

zupa mięsna
zupa wegetariańska
ratatouille
kotlety z kaszy jaglanej z ajwarem,
kolendrą i rzodkiewką
burger wegański z frytkami z batatów,
smażonymi pomidorkami, rukolą,
szpinakiem, pesto i tapenadą
kura nadziewana szpinakiem i serem
blue z pieczonymi batatami z sosem
musztardowym (z burbonem), awokado,
brokułami oraz żurawiną
stek z tuńczyka ze szpinakiem, awokado
i smażonymi pomidorkami
stek z polędwicy wołowej z sosem
musztardowym (z burbonem), frytkami
z batatów i sałatą

8
8
14
19
24
29

32
39

napoje

HERBATA

(20 gatunków)
mała 9/duża 14

KAWA
czarna
espresso
espresso macchiato
espresso doppio
americano
alternatywne
metody parzenia
drip
aeropress
drip lodowy
chemex
syfon

biala
małe
kieliszek 10 PLN /cappuccino
butelka 70 PLN
cappuccino duże
flat white
latte małe
latte duże
latte lodowa
mocca czarna/biała
kawa z lodami
frappé
caramel macchiato

7
7
10
10

12 - 15
12 - 15
12 - 15
25
25
10
12
12
12
14
14
15
15
15
16

gorąca czekolada

10

coca-cola /coca-cola zero/fanta/sprite
woda gazowana/niegazowana
sok cappy

6

ZIMNE

almdudler/club mate/club mate cola
yerbata/bombilla/wostok/john lemon

12

lemoniada
herbata mrożona

12
13

sok świeżo wyciskany
smufi

(na bazie soku/mleka/jogurtu naturalnego)

14/16
15

truskawka – banan
malina – brzoskwinia
szejk lodowy

(na bazie lodów waniliowych/śmietankowych)

truskawka/malina/banan

16

mocne
WINO
biale

kieliszek/karafka/butelka

domaine merlet

10/30/70

domaine de castelnau

10/30/70

domaine de castelnau

/70

cantina danese

/70

sauvignon blanc
Francja/Langwedocja
wegańskie
chardonnay
Francja/Langwedocja
wegańskie

CYTRYNÓWKA MiTo szot 9 / butelka (1 litr) 150

viognier
Francja/Langwedocja
wegańskie
pinot grigio
Włochy/Veneto

domaine millet chablis
chardonnay
kieliszek 10 PLN / butelka 70 PLN

/120

Francja/Burgundia

czerwone

kieliszek/karafka/butelka

caves vidigal

10/30/70

domaine falmet réserve

10/30/70

tinta roriz, castelao, cabernet
Portugalia/Lisboa
syrah, grenache, carignan
Francja/Langwedocja
wegańskie/biodynamiczne

domaine lasserre

/70

cantina danese

/70

prince de conti

/120

cabernet sauvignon
Francja/Langwedocja
primitivo
Włochy/Puglia

syrah, grenache
Francja/Langwedocja

prosecco

CYDR

circus strongman
circus sweet dancer
cydr słowiański
cydr grzany

DRINKI

mojito
cuba libre
cosmopolitan
margarita
apple splash
tequila sunrise
long island iced tea

PIWA REGIONALNE

10/ /70
12
12
12
12
19
19
19
19
19
19
29
9-14

