Desery

Shake 400 ml

Lody z bitą śmietaną

8,99 zł

Dwie gałki lodów z bitą śmietaną, całość posypana wiórkami
czekoladowymi i prażonymi migdałami.

Czekoladowy

9,99 zł

Truskawkowy

9,99 zł

Mleko, lody czekoladowe, bita śmietana.
Mleko, truskawki, lód, bita śmietana.

Tiramisu
Tarta jabłkowa z cynamonem i kruszonką

10,99 zł
12,99 zł

Podawana z gałką lodów waniliowych

Kawa do deseru

Espresso 30 ml
Espresso dopio 50 ml
Americano 200 ml
Americano z mlekiem 250 ml
Capuccino 200 ml

3,99 zł
3,99 zł
3,99 zł
5,99 zł
5,99 zł

Koktajle
Południowa bryza 400 ml

9,99 zł

Orzeźwiacz 400 ml

9,99 zł

Balans 200 ml

8,99 zł

Energia 200 ml

8,99 zł

Sok jabłkowy, cola, lód.

Sok pomarańczowy, grenadina, woda gazowana, lód.
Ananas, szpinak, natka pietruszki.
Banan, kiwi, ananas, mleczko kokosowe.

Napoje
Coca-cola
Coca-Cola Zero
Coca-cola Cherry
Fanta
Sprite
Kinley (tylko 0,25 l)

0,25 l / 0,5 l / 1,0 l
4,99 zł / 6,99 zł / 11,99 zł

W dostawie i na miejscu w lokalu:
1

2

Zbieraj pieczątki !!!

Rabat 10 %

Herbata ekspresowa w dzbanuszku 500 ml
Smaki herbat: czarna, earl grey, zielona, miętowa, owoce leśne.

7,99 zł

Herbata Richmont w dzbanuszku 500 ml
9,99 zł
Smaki herbat: ceylon gold, english breakfast, yerba mate lemon, black chili
chocolate, earl grey blue, rooibos sunrise, peach lemon star, maxican dream,
forest fruit, gunpowder green, green jasmin, green mint.
Espresso 30 ml

5,99 zł

Espresso doppio

8,99 zł

Americano 200 ml

6,99 zł

Americano z mlekiem 250 ml

7,99 zł

Capuccino 200 ml

7,99 zł

Cafe latte 300 ml
Możliwość syropu smakowego: ciastko czekoladowe,
amaretto, orzech laskowy - 2 zł.

8,99 zł

Czekolada na gorąco 280 ml

8,99 zł

Kawa mrożona z gałką waniliowych lodów 300 ml

9,99 zł

0,25 l / 0,5 l / 1,0 l

Rabat 10%

dla pracowników firm

Tylko w lokalu:
1
2

Studenckie wtorki

25% Rabatu na PASTY i 20% Rabatu na PIZZE !!!

Środy dla Seniorów

25% Rabatu na PASTY i 20% Rabatu na PIZZE !!!

*promocje nie łączą się

Przystawki
Bruschetta 150 g

Grzanka, salsa guacamole.
Grzanka, pasta z bazylii i ricotty, salsa z pomidorów i świeżych ziół.
Grzanka, szynka parmeńska, marynowane oliwki, pomidorek cherry.

Carpaccio z buraka 200 g

Carpaccio z buraka z kozim serem twarogowym i rukolą,
polane sosem pomarańczowym, słonecznik.

Krewetki z warzywami 200 g

Krewetki królewskie 6 szt., cukinia i marchewka (julienne),
białe wino. Podawane z grzanką czosnkową.

Pieczywo czosnkowe 2 szt.
Pieczywo czosnkowe z serem 2 szt.
Foccacia 3 szt.
Podpłomyk z solą i rozmarynem

13,99 zł

4,99 zł
6,99 zł
6,99 zł

Fuzetea brzoskwiniowa

4,99 zł / 6,99 zł / 11,99 zł

Zupa bursztynowa 250 ml

19,99 zł

3,99 zł / 5,99 zł / 8,99 zł
3,99 zł / 5,99 zł / 8,99 zł

Tortilla z guacamole 450 g

21,99 zł

Tortilla ze stripsami 450 g

23,99 zł

Bułka drwala 520 g

23,99 zł

Stripsburger 450

24,99 zł

Manzo burger 500 g

25,99 zł

Royalburger 600g

26,99 zł

Szpinakowe naleśniki z warzywami 400 g

22,99 zł

Ciabatta, grillowany kurczak, sadzone jajko, boczek, sałata lodowa, ogórek
konserwowy, pomidor, sos czosnkowy. Podane z frytkami stekowymi.
Bułka pszenna, stripsy z kurczaka, sałata, pomidor, czerwona cebula,
majonez. Podane z frytkami.

Bułka maślana, kotlet wołowy (200 g), ser chedar, sałata lodowa, pomidor,
cebula czerwona, sos hamburgerowy. Podane z frytkami stekowymi.

11,99 zł

Woda mineralna gazowana

Dania rozmaitości

Zupy

Krem z pomidorów 250 ml

Woda mineralna niegazowana

34,99 zł

Bułka pszenna, wołowina (200 g), sałata, pomidor, ogórek konserwowy,
musztarda, sos barbecue. Podane z frytkami stekowymi.

4,99 zł / 6,99 zł / 11,99 zł

0,2 l / 0,5 l / 1,0 l

Sałatka ze świeżym, grillowanym łososiem 400 g

33,99 zł

Fuzetea cytrynowa

Wody

28,99 zł

Tortilla, stripsy z kurczaka, sałata lodowa, pomidor, majonez.
Podane z frytkami.

9,99 zł

9,99 zł

Sałatka z serem halloumi 400 g

14,99 zł

Rosół z faggottini 250 ml

Soki świeżo wyciskane 0,2 l
Pomarańczowy, grejpfrutowy, pomarańczowo-grejpfrutowy.

27,99 zł

Tortilla, salsa guacamole, kurczak, czerwona cebula, pomidor,
sałata lodowa. Podane z frytkami.

4,99 zł / 6,99 zł / 11,99 zł

5,99 zł

Sałatka z kozim serem 400 g

Grillowany filet z łososia (80 g) w sosie pomarańczowym, miks sałat,
pomidor, ogórek oraz słonecznik. Na życzenie podane z focaccią.

Jabłko, multiwitamina, pomarańczowy,
grejpfruit, pomidorowy, czarna porzeczka.

Burn 0,2 l

26,99 zł

Mix sałat, sos vinegrette, awokado, filetowane mandarynki,
marynowane oliwki, pomidor, czerwona cebula, orzechy włoskie,
grillowany ser halloumi, miód. Na życzenie podane z focaccią.

Tylko w dostawie:
1

Sałatka cesar 420 g

Mix sałat, sos vinegrette, opalony kozi ser, pomidor, orzechy włoskie,
słonecznik, prażone migdały, miód. Na życzenie podane z focaccią.

4,99 zł

5,99 zł

19,99 zł

Grillowana pierś z kurczaka (100 g), pomidor, ogórek, ziołowe grzanki,
miks sałat, parmezan. Na życzenie podane z focaccią.

dla studentów

Herbata ekspresowa 300 ml
Smaki herbat: czarna, earl grey, zielona, miętowa, owoce leśne.

Sałatka grecka 330 g

Mix sałat, sos vinegrette, ser feta, czarne oliwki, ogórek,
pomidor. Na życzenie podane z focaccią.

(szczegóły u obsługi) 10 pieczątek = Pizza GRATIS lub Pasta GRATIS
lub KUPON na 25 zł.

Kawa i herbata

Soki

Sałatki

Rosół domowy z sakiewkami serowo-gruszkowymi.
Krem z pomidorów podawany z grzanką z mozzarellą.
Zupa na bazie pomidorów, z dodatkiem warzyw, czarnych oliwek,
krewetek tygrysich (2 szt.) i muli (2 szt.) na wywarze rybnym.

Zupa dnia 250 ml

O szczegóły pytaj przy składaniu zamówienia.

Naleśniki szpinakowe z warzywami julienne, parmezanem,
prażonym słonecznikiem i dressingiem jogurtowo-koperkowym.

Dodatkowe sosy do dań (100 ml)

czosnkowy - 1 zł / pomidorowy - 1 zł / serowy ostry - 2 zł / hamburgerowy - 1 zł

9,99 zł

Wszystkie dania są przygotowywane wyłącznie na świeżych produktach na indywidualne Państwa zamówienie.
Czas oczekiwania na dania gorące wynosi około 30 min.
Karta menu z wyszczególnionymi alergenami może być udostępniona na życzenie Gości.
Bony upominkowe dostępne w restauracji.

Pierogi

Risotto

Pierogi ruskie 300 g

19,99 zł

Pierogi z kapustą i grzybami 300 g

19,99 zł

Pierogi z mięsem 350 g

21,99 zł

Pierogi (8 szt.) ruskie z okrasą lub kwaśną śmietaną.
Pierogi (8 szt.) z kapustą i grzybami, podane z okrasą.
Pierogi (8 szt.) z mięsem, podane z buraczkami na ciepło i okrasą.

Pierogi mix 500 g

24,99zł

Risotto z kurczakiem 420 g

Dania dla dzieci
25,99 zł

Risotto, kurczak, pietruszka, pieczarki, papryczki chilli, cebula, sos śmietanowy,
warzywa julienne, parmezan.

Risotto z polędwiczkami 420 g

30,99 zł

Risotto z łososiem 420 g

34,99 zł

Risotto, polędwica wieprzowa, podgrzybki, warzywa julienne,
papryczki chilli, cebula, sos śmietanowo-winny, parmezan.

Mix pierogów: ruskie (4 szt.), z kapustą i grzybami (4 szt.), z mięsem (4 szt.),
Serwowane z okrasą lub kwaśną śmietaną.

Risotto, sos śmietanowy, łosoś, orzechy włoskie, suszone pomidory,
świeże listki bazylii, parmezan, serek mascarpone.

Makarony i kluski

Ryby
Sola w sosie koperkowym 520 g

32,99 zł

Łosoś z pesto 500 g

42,99 zł

Spaghetti bolognese 380 g

20,99 zł

Grillowany filet z łososia (160 g), pesto z suszonych pomidorów,
parmezan, prażone migdały, ryż, mini sałatka grecka.

Spaghetti carbonara 320 g

23,99 zł

Zamień na: opiekane ziemniaki - 1 zł, frytki stekowe - 2 zł

Makaron spaghetti, sos bolognese, parmezan.
Makaron spaghetti, sos śmietanowy, pietruszka,
boczek wędzony, cebula, parmezan.

Gnocchi alla bolognese 380 g

21,99 zł

Gnocchi carbonara 320 g

24,99 zł

Bazyliowe pappardelle 320 g

24,99 zł

Gnocchi, sos bolognese, parmezan.

Gnocchi, sos śmietanowy, pietruszka, boczek wędzony, cebula, parmezan.
Makaron pappardelle, bazyliowe pesto, pomidory, czosnek,
świeży szpinak, parmezan.

Tagliatelle z bobem 350 g

Makaron tagliatelle, sos śmietanowy, bób, pesto z bobu,
czosnek, pomidorki cherry, parmezan.

Łososiowe tagliatelle ze szpinakiem 350 g

Makaron tagliatelle, oliwa, łosoś, świeży szpinak, cebula, czosnek,
czarne oliwki, suszone pomidory, parmezan, rukola.

Pappardelle z krewetkami 350 g

Makaron pappardelle, krewetki tygrysie (5 szt.), czosnek, cebula,
pietruszka, papryka chilli, oliwa, masło.

Tagliolini frutti di mare 350 g

Czarny makaron tagliolini, oliwa, mieszanka owoców morza
(krewetki tygrysie 2 szt., mule 5 szt., mix frutti di mare 80 g),
białe wino, czosnek, papryczki chilli, warzywa julienne.

28,99 zł
32,99 zł
34,99 zł

Kurczak (100 g) - 2,99 zł, indyk (100 g) – 3,99 zł,
polędwica wieprzowa (100 g) – 4,99 zł, wołowina (100 g) – 6,99 zł

Gnocchi z grzybami 250 g

23,99 zł

Tagliatelle z bazyliowym pesto 300 g

25,99 zł

Gnocchi, podgrzybki, cebula, sos śmietanowo-teryiaki
Makaron tagliatelle, brokuły, cebula, oliwa z oliwek,
sos śmietanowo-bazyliowy, parmezan.

Penne d’chef 350 g

Makaron penne, brokuły, suszone pomidory, pieczarki, czosnek,
papryczki chilli, cebula, boczek wędzony, oliwa z oliwek, parmezan.
Zamień na: makaron razowy - 2 zł, makaron bezglutenowy - 3 zł

25,99 zł

Makaron penne z dodatkiem jajka na maśle i żółtego sera.

17,99 zł

Pizza bambino

Sos pomidorowy, ser + dwa dowolne składniki (w tym maks. jeden mięsny).
W zestawie dowolny soczek cappy 0,2 l, smak do wyboru.

17,99 zł

Stripsy z kurczaka 350 g

Gyros z kurczaka 540 g

Gyros drobiowy (180 g), frytki, surówka wiosenna,
dwa sosy: czosnkowy, hamburgerowy.

Gyros z kurczaka z serem 590 g

Gyros drobiowy z serem (210 g) frytki, surówka wiosenna,
dwa sosy: czosnkowy, hamburgerowy.

17,99 zł
17,99 zł

Placki bananowe na słodko

Racuchy bananowe 7 szt., sos truskawkowy lub czekoladowy do wyboru.
W zestawie soczek 0,2 l, smak do wyboru.

Filet z piersi indyka (160 g), przyrządzony w sous vide, sos serowo-brokułowy,
mini sałatka grecka, frytki lub ryż do wyboru.

33,99 zł

Stek z australijskiego angusa 600 g

Grillowany stek z angusa australijskiego (210 g), frytki stekowe,
mini sałatka grecka.

26,99 zł / 36,99 zł

Quattro formaggi

26,99 zł / 36,99 zł

Oliwa, ser, orzechy włoskie, kozi ser, świeży pomidor, rukola.

Frutti di mare
Tuna

26,99 zł / 36,99 zł

Con gamberi

29,99 zł / 39,99 zł

Oliwa, ser, tuńczyk, cukinia, kukurydza, czerwona cebula.
Oliwa, ser, marynowane krewetki, marchewka julienne,
cukinia julienne, czosnek, świeża bazylia.

Pollo

24,99 zł / 32,99 zł

Bombay

25,99 zł / 34,99 zł

Di muffa

26,99 zł / 36,99 zł

Rucola

23,99 zł / 28,99 zł

Sano

24,99 zł / 32,99 zł

Parma

29,99 zł / 36,99 zł

Varieta

30,99 zł / 40,99 zł

Sos śmietanowy, ser, salami, świeża rukola.

Pizza

30 cm / 42 cm

Tradycyjne
Margherita

17,99 zł / 24,99 zł

Capriciosa

21,99 zł / 29,99 zł

Sos pomidorowy, ser, oregano.
Sos pomidorowy, ser, pieczarki, szynka.

Sos pomidorowy, ser, szynka, ananas.

22,99 zł / 31,99 zł

Sos śmietanowy, ser, cebula, boczek.

Colore

21,99 zł / 31,99 zł
25,99 zł / 35,99 zł

Sos pomidorowy, ser, salami, boczek, cebula, kukurydza, świeży pomidor.

32,99 zł

Carnoso

28,99 zł / 39,99 zł

Monza

28,99 zł / 39,99 zł

Sos pomidorowy, ser, salami, boczek, szynka, kabanosy.
Sos pomidorowy, ser, boczek, wołowina, pieczarki, cebula.

39,99 zł
42,99 zł
57,99 zł

Sos pomidorowy, ser, suszone pomidory, czarne oliwki,
szynka parmeńska.
Sos pomidorowy + pięć dowolnych składników.

Na włoską nutę
Margherita

21,99 zł

Olive

25,99 zł

Milano

26,99 zł

Picante

27,99 zł

Manzo acuta

33,99 zł

Sos pomidory, ser mozzarella, pomidorki cherry, oregano, świeża bazylia.

Sos pomidory, ser mozzarella, salami milano, świeża bazylia.
Sos pomidory, ser mozzarella, salami picante, rucola.
Sos pomidory, ser mozzarella, wołowina, tabasco, salami picante,
świeża papryka, cebula.

Dodatki do pizzy
Przyprawy:
Sosy:

Na ostro
Peperoni

22,99 zł / 29,99 zł

Sery:
Wędliny:

Jalapeños

22,99 zł / 29,99 zł

Warzywa:

Diavolo

25,99 zł / 39,99 zł

Sos pomidorowy, ser, salami peperoni, papryczki peperoni, oregano.
Sos pomidorowy, ser, salami, oliwki, papryczka jalapeños.

30cm

Sos pomidorowy, ser mozzarella, marynowane oliwki, pomidorki cherry, rukola.

Mięsne
Carbonara

Steki

Grillowany stek z antrykotu wołowego (200 g), masło ziołowe,
frytki stekowe, mini sałatka grecka.

Formaggio di capra

Rozmaitości

Hawajska

Zamień na: warzywa z wody - 1 zł, mini sałatki grecka - 2 zł,
opiekane ziemniaki - 2 zł, frytki stekowe - 2 zł

Stek z antrykotu 600 g

26,99 zł / 36,99 zł

Sos mascarpone, gruszka, ser pleśniowy, orzechy włoskie, rukola.

Sos pomidorowy, ser, boczek, pieczarki, cebula, świeże pomidory, czosnek.

31,99 zł

Grillowany stek z rostbefu (200 g), masło ziołowe, frytki stekowe,
mini sałatka grecka.

Pera

Z kurczakiem

29,99 zł

Indyk w sosie brokułowo-serowym 600 g

Stek z rostbeafu 600 g

22,99 zł / 28,99 zł

Sos pomidorowy, ser, pieczarki, pomidory, czosnek, cebula, oliwki.

Sos pomidorowy, ser, ser feta, ser mozzarella, ser pleśniowy.

26,99 zł

28,99 zł

Grillowana karkówka wieprzowa (180 g), masło ziołowe, grillowane
warzywa (papryka, cebula czerwona, cukinia), frytki stekowe.

Vegetale

Sos pomidorowy, ser, kurczak, marchew julienne, cukinia julienne,
cebula czerwona, ser pleśniowy.

Filet z kurczaka faszerowany suszonymi pomidorami i mozzarellą (180 g),
przyrządzony w sous Vide, sos bazyliowy, surówka wiosenna,
frytki lub ryż do wyboru.

Stek z karkówki z masłem ziołowym 650 g

20,99 zł / 25,99 zł

Oliva, ser, plastry ziemniaka, rozmaryn, mozzarella.

Sos pomidorowy, ser, kurczak, kukurydza, ananas, curry.

Kieszonka z kurczaka 600 g

Polędwiczka wieprzowa (160 g), przyrządzona w sous vide,
sos winny, ziemniaki puree, sałatka z sezonowych warzyw.

Con patate

Sos pomidorowy, ser, kurczak, ogórek konserwowy, cebula.

Dodatkowe sosy do dań (100 ml):
czosnkowy - 1 zł, pomidorowy - 1 zł, serowy na ostro - 1 zł, hamburgerowy - 1 zł

Wybierz dowolny składnik mięsny do poniższych pozycji:

9,99 zł

Dania mięsne

Polędwiczka w sosie winnym 480 g
34,99 zł

Jaja pasta 200 g

Aromatyczny rosół z kury z makaronem.

Filecik z dorsza (80 g) z ziemniakami puree i warzywa z wody.
W zestawie soczek cappy 0,2 l, smak do wyboru.

34,99 zł

18,99 zł

Makaron spaghetti, czosnek, papryczki chilli, pietruszka,
oliwa z oliwek, parmezan.

7,99 zł

Filecik z dorsza 260 g

Dorsz na zielonej soczewicy 350 g
Aglio o’lio 320 g

Rosół z makaronem 200 ml

Filety z kurczaka (3 szt.) z frytkami i ketchupem.
W zestawie soczek 0,2 l, smak do wyboru.

Filet z soli (180 g), sos koperkowy, mini sałatka grecka, frytki lub ryż do wyboru.
Filet z dorsza (160 g) na gorącej sałatce z zielonej soczewicy duszonej
w pomidorach w towarzystwie marchewki, cebuli, cukinii i pietruszki.

Wegetariańskie

Sos pomidorowy, ser, wołowina, tabasco, papryczki peperoni,
cebula czerwona, ogórek kiszony.

Owoce:
Drób:
Frutti di mare:

oregano - 0 zł
sos czosnkowy, sos pomidorowy - 1,5 zł / szt.,
sos tabasco, sos serowy ostry - 2,5 zł
żółty, mozzarella, pleśniowy, feta - 4 zł
szynka, boczek wędzony, kabanos, salami - 3 zł
szynka parmeńska, salami Milano, salami Picante, 5 zł
pieczarki, czosnek, cebula, kukurydza, brokuły, szpinak,
papryka świeża, papryczki jalapeños, pomidor świeży,
cukinia, oliwki zielone lub czarne, ogórek konserwowy,
ogórek kiszony, rukola, świeża bazylia - 2,5 zł,
pomidory suszone - 4 zł
ananas, gruszka - 2,5 zł
filet z kurczaka - 4 zł
tuńczyk, marynowane krewetki koktajlowe - 4 zł

