
Każdy naleśnik jest podawany w 
zestawie z: surówką i sosem 

  naleśniki z mięsem mały duży 

1 Kurczak, żółty ser, sos 10 13 

2 Kurczak, pieczarki, żółty ser, sos 11 14 

3 Szynka dojrzewająca, rukola, ser topiony, żółty ser, sos 14 17 

4 Mięso mielone, pieczarki, ogórek konserwowy, żółty ser, sos 12 15 

5 Kurczak z warzywami w sosie śmietanowo-serowym, żółty ser, sos 14 17 

6 Kurczak, pieczarki w sosie śmietanowym, żółty ser, sos 14 17 

7 Kurczak, pomidory suszone, mozzarella, świeża bazylia, żółty ser, sos 15 18 

8 Mięso mielone, szpinak, pieczarki, żółty ser, sos 13 16 

9 Kurczak, szpinak, żółty ser, ser typu feta, sos 14 17 

10 Mięso mielone, pieczarki w sosie śmietanowym, żółty ser, sos 14 17 

11 Kurczak, ananas, kukurydza, pieczarki, żółty ser, sos 14 17 

12 Kurczak, szpinak, pieczarki, żółty ser, sos 13 16 

13 Mięso mielone, szpinak, oliwki, żółty ser, sos 13 16 

  naleśniki wegetariaoskie     

14 Warzywa duszone w sosie śmietanowo-serowym, żółty ser, sos 13 16 

15 Szpinak, oliwki, ser typu feta, żółty ser, sos 13 16 

16 Suszone pomidory, mozzarella, świeża bazylia, żółty ser, sos 14 17 

17 Pieczarki w sosie śmietanowym, żółty ser, sos 13 16 

18 Szpinak, żółty ser, sos 11 14 

19 Różne rodzaje sera, sos 12 15 

  smaki świata     

20 Naleśnik hawajski: szynka, ananas, kukurydza, mozzarella, żółty ser, sos 12 15 

21 Naleśnik grecki: kurczak, ser typu feta, oliwki, żółty ser, sos 13 16 

22 Naleśnik śródziemnomorski: tuoczyk, cebula, kukurydza, ser pleśniowy, 
żółty ser, sos 

14 17 

23 Naleśnik Chilli Con Carne: mięso mielone, fasola, sos chilli, żółty ser, sos 13 16 

24 Naleśnik amerykaoski: kurczak, kukurydza, cebula, żółty ser, sos  12 15 

25 Naleśnik norweski: łosoś wędzony, szpinak, awokado, mozzarella, żółty 
ser, sos 

15 18 

26 Naleśnik gyros: filet z kurczaka, kapusta pekioska, kukurydza,  
ogórek konserwowy, pomidor, cebula, żółty ser, sos tysiąca wysp 

14 17 



  naleśniki zapiekane z sosem beszamelowym i serem 

27 Kurczak, pieczarki, żółty ser 18 

28 Mięso mielone, szpinak, pieczarki, żółty ser 20 

29 Kurczak, szpinak, pieczarki, żółty ser 20 

30 Kurczak z warzywami w sosie śmietanowo-serowym 20 

31 Kurczak, szpinak, ser typu feta, żółty ser 20 

32 Mięso mielone, szpinak, ser typu feta, żółty ser 20 

33 Szpinak, oliwki, ser typu feta 20 

  • Do każdego naleśnika obiadowego porcja sosu własnego wyrobu GRATIS      

     (jogurtowo-koperkowy, czosnkowy, meksykaoski ostry, tysiąca wysp).     

  • Naleśnik obiadowy możesz zamówid na cieście szpinakowym lub orkiszowym 
 - dopłata 2 zł. 

    

  naleśniki deserowe mały duży 

34 Twarożek, cukier puder 9 12 

35 Nutella ,owoce do wyboru: banany, ananas, brzoskwinie, mix owocowy 11 14 

36 Twarożek, owoce do wyboru: banany, ananasy, brzoskwinie, mix owoców 10 13 

37 Nutella 8 11 

38 Twarożek, nutella, owoce do wyboru: banany, ananasy, brzoskwinie, mix 
owocowy 

12 15 

39 Nutella, banany, orzechy 12 15 

40 Twarożek, owoce na gorąco do wyboru: maliny, wiśnie, truskawki, jagody 12 15 

41 Owoce na gorąco do wyboru: maliny, wiśnie, truskawki, jagody 11 14 

42 Mascarpone, maliny 14 17 

43 Rafaello 14 17 

44 Ferrero 14 17 

  • Naleśnik możesz zamówid na cieście czekoladowym - dopłata 2 zł     

  • Do każdego naleśnika bita śmietana lub słodki sos gratis  
• O dostępne sosy zapytaj kelnera 

    

        

  spaghetti naleśnikowe     

1 Carbonara 14 

2 Szpinakowe spaghetti z kurczakiem, serem i pomidorami suszonymi 17 

3 Bolognese 15 

4 Spaghetti bolognese zapiekane z serem 17 



  pierogi własnego wyrobu   

1  Z mięsem 11 

2  Ruskie 11 

3  Z kapustą i grzybami 11 

4  Z kurczakiem, szpinakiem i serem typu feta 15 

5  Ze szpinakiem i serem ricotta 15 

6  Z soczewicą 11 

7  Z łososiem i serem camembert 15 

8  Z suszonymi pomidorami, serem mozzarella i bazylią 15 

9  Z twarogiem 11 

10  Z jagodami 11 

      

  • Pierogi do wyboru z wody lub podsmażane   

  • Pierogi obiadowe podajemy z okrasą lub roztopionym masłem    

  • Pierogi słodkie podajemy ze śmietaną i z cukrem   

      

  sałatki   

1 Wiosenna: sałata, ogórek, pomidor, papryka, kukurydza, czerwona cebula, 
zioła prowansalskie, sos 

10 

2 Z tuoczykiem: tuoczyk, sałata, ogórek, pomidor, czerwona fasola, koperek, 
sos jogurtowy 

15 

3 Z kurczakiem: filet z piersi kurczaka smażony z pieczarkami i cukinią, sałata, 
ogórek, pomidor, czerwona cebula, sos 

17 

4 Grecka: sałata, ogórek, pomidor, czarne oliwki, ser typu feta, czerwona 
cebula, sos 

15 

5 Sałatka ze świeżego szpinaku: liście szpinaku, pomidor, ogórek, ser typu 
feta, biały ser, orzechy włoskie, sos 

15 

6 Surówka 5 

      

  • Dodatkami do każdej z sałatek są: sezam, siemię lniane, otręby, ziarno 
słonecznika 

  

  • Sosy do wyboru: czosnkowy, jogurtowo-koperkowy, winegret,    

     balsamico (oliwa z oliwek i ocet balsamiczny)   



  desery fitness   

1 Jogurt naturalny, miód, sorbet lodowy malinowy, ziarno słonecznika, musli, 
otręby, owoce 

10 zł 

2 Musli: miseczka pełnowartościowego musli będąca mieszanka płatków 
zbożowych, bakalii, orzechów i owoców z jogurtem lub mlekiem 

8 zł 

      

  niskokaloryczne desery jogurtowo-owocowe   

1 Jagodowy: jogurt naturalny, jagody, bita śmietana  9 zł 

2 Malinowy: jogurt naturalny, maliny, bita śmietana 9 zł 

3 Bananowy: jogurt naturalny, banany, bita śmietana 9 zł 

4 Truskawkowy: jogurt naturalny, truskawki, bita śmietana 9 zł 

      

  koktajle owocowe   

1 Mleczny shake owocowy z lodami 12 zł 

2 Mleczny koktajl owocowy z jogurtem 10 zł 

3 Shake waniliowy z prawdziwą wanilią 12 zł 

      

  ciasta   

  Szarlotka na ciepło z lodami i bitą śmietaną (o inne ciasto zapytaj kelnera) 11 zł 

      

  pucharki lodowe   

1 Owocowy: wybrane owoce lub mix owoców, duża porcja lodów, bita 
śmietana, sos 

10 zł 

2 Orzechowy: orzechy, duża porcja lodów orzechowych, sos  10 zł 

3 Czekoladowy: wiórki czekoladowe, duża porcja lodów czekoladowych, sos 10 zł 

  lody z gorącymi owocami   

1 Z truskawkami: gorące truskawki, lody, bita śmietana 12 zł 

2 Z malinami: gorące maliny, lody, bita śmietana 12 zł 

      

  desery lodowe dla dzieci   

1 Porcja lodów, bita śmietana, owoce, cukierki, słodki sos.  8 zł 



  kawy i herbaty   

1  Espresso 5 zł 

2 Caffe Lungo: espresso rozcieoczone gorącą wodą (duża czarna kawa) 5 zł 

3 Espresso Affogato: rozcieoczone espresso z porcją lodów 6 zł 

4 Con Panna: rozcieoczone espresso przykryte warstwą bitej śmietany 7 zł 

5 Cappuccino: mocne, gorące espresso z ciepłym, spienionym mlekiem, 
posypane czekoladą 

6 zł 

6 Latte Macchiato: trójwarstwowa kawa espresso, podana z dużą ilością 
gorącego mleka i puszystej piany 

7 zł 

7 Mocha: espresso z gorącym mlekiem, gorącą czekoladą i bitą śmietaną 10 zł 

8 Gorąca czekolada: gęsta, gorąca czekolada przykryta warstwą bitej 
śmietany 

8 zł 

9 Kawa Jacobs Kronung: parzona lub rozpuszczalna 4 zł 

10 Kawa mrożona: kawa mrożona z dużą porcją lodów, przykryta warstwą bitej 
śmietany 

9 zł 

11 Kawa Frappe: spieniona kawa z mlekiem, cukrem oraz kostkami lodu 7 zł 

12 Herbata czarna  3 zł 

13 Herbata smakowa 5 zł 

14 Kubek mleka 3 zł 


