
 

 
Menu zmienne:  
(6.05. – 7.05.) 

Dowozimy codziennie od 12.00 do 20.00 

 

 Zupa dnia: 

 Minestrone, kapusta włoska, pietruszka,                                                                                    

pomidory, oliwki 16zł 

 

 

Dania główne: 

 Dorsz w panko, puree ziemniaczane lub frytki, Coleslaw z włoskiej kapusty, 

marynowane buraki, sos tatarski  36zł 

 

 Filet z sandacza, gotowane ziemniaki, pieczona kalarepa, duszony szpinak,                                                       

piklowany ogórek, chrzan, veloute  48zł 

 

 Polędwiczka wieprzowa, ziemniaki z patelni z tymiankiem, smażony kalafior, duszony 

szpinak, konfitura z czerwonej cebuli, piklowany por  38zł 

 

 Makaron strozzapreti, szparagi, groszek, parmezan, masło, kapary 34zł 

 

Bowl tygodnia: 

 Bowl z kalmarami w tempurze, ryż sushi, piklowany kalafior w curry,                        

marynowany imbir, wakame, mango, majonez sweet-chili 38zł 

 
 Bowl z krewetkami (4szt.), ryż sushi, sałatka wakame, marynowany imbir, avocado, 

ananas z chilli, majonez wasabi, kolendra, orzechy nerkowca, sos teriyaki  48zł 

 

Burger tygodnia: 

 Burger z panierowanym kurczakiem, boczek, sałatka rzymska,                                                                                                                                                            

piklowana cebula, sos majonezowo-musztardowy, frytki    34zł 

 

 Burger z boczniakami w tempurze, wakame, majonez wasabi,                                           
marynowany imbir, sałata rzymska, frytki   32zł 

 

 Burger wołowy, ser mimolette, suszone pomidory, piklowana cebula,                                                  

rukola, majonez truflowy (opcjonalnie pikantny sos ), frytki  36zł 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zestaw dla najmłodszych  36zł 

Zupa: krem z marchwi, orzechy nerkowca 

Danie główne do wyboru:  gnocchi, sos maślany, parmezan, szpinak 

lub 

kurczaczek, frytki/puree, miks ciepłych warzyw (marchew, brokuł, pietruszka) 

Deser: jogurt, granola, mus owocowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cennik dowozów: 
 do 5km (przy zamówieniu powyżej 100 zł) Gratis! 

5km -7km  ->  10zł 
Powyżej 7km - > 4zł/km 

 
Opakowanie – 1zł 

Torba papierowa – 1z 

Do wina i nie tylko… 



 

 
(wszystkie pasty serwujemy z pieczywem własnego wypieku) 

                  Rilletes z kaczki, puree z wiśni, ziarna słonecznika 12zł 

Hummus, orzechy nerkowca, oliwa 12zł 

 Pasta z pieczonych warzyw i suszonych pomidorów 12zł 

 Zestaw 3 past (rilletes, hummus, pasta z pieczonych warzyw) 32zł 

 Selekcja polskich serów z Wańczykówki, konfitura owocowa, miód, orzechy,  
pieczywo własnego wypieku   53zł 

 
Przystawki: 

 

Krewetki z chili, czosnkiem i natką pietruszką (6szt.), pieczywo 34 zł 

Tatar z polędwicy wołowej, majonez z czarnuszką, piklowana szalotka,                                    
orzechy nerkowca, marynowane grzyby shimeji, chips z gryki, pieczywo,                               

masło ziołowe 37 zł 

 
                                                      Zupa dnia: 

                                                     (zapytaj kelnera) 
 
 

Sałatki: 
 Sałatka z polędwicą wołową, marynowane czerwone buraki,                                               

marynowana czerwona cebula,  pomidory koktajlowe,                                                            

popcorn z kaszy bulgur, balsamiczny winegret 39zł 

 

Deser: 

 Ptyś, krem patissiere, puree z wiśni, wiśnie w syropie ,                              

karmelizowane orzechy  21zł 

 

 

 
 

 danie serwujemy również na wynos     danie wegetariańskie 
Ceny zawierają podatek VAT. Polecamy bony upominkowe, które można zrealizować w naszej restauracji. O szczegóły prosimy 

zapytać obsługę. Menu z gramaturami oraz alergenami dostępne u managera.  

Do dań na wynos doliczamy opłatę za opakowania. 


