
Tagliatelle z serem gorgonzola
Orzechy brazylijskie/pomidory suszone

Spaghetti z krewetkami
chilli/pietruszka/masło krewetkowe/rukola/czosnek/parmezan/spianata piccante

Spaghetti orkiszowe z warzywami sezonowymi
warzywa sezonowe/sos teriyaki/sos sojowy/parmezan

Spaghetti bolognese
makaron spaghetti z tradycyjnym z sosem bolognese

Margherita
sos pomidorowy/ser

Parma
sos pomidorowy/ser/szynka parmeńska/rukola/ser parmezan

Qauttro Fromaggi
sos pomidorowy/ser mozzarella/pecorino/gorgonzola/ser kozi

Spianata Piccante
sos pomidorowy/ser/spianata/papryczka jalapeno/
czerwona cebula

Grande Papa
sos pomidorowy/ser/szynka/pieczarki/cebula

Quattro Stagioni 
sos pomidorowy/ser/szynka/salami/pieczarki/karczochy

Tarta cytrynowa 
owoce sezonowe/sorbet owocowy

Lody koperkowe z carpaccio z ogórka 
lody koperkowe/ogórek/maliny/jagody goi

Rabarbar sous vide 
kruszonka/lody śmietankowe

Gnocchi z masłem i mozarellą
Gnocchi na słodko z miodem
Spaghetti z sosem pomidorowym

Krem szczawiowy
szczaw/jajko przepiórcze/bekon/świeża śmietanka 
francuska creme fraiche

Chowder rybny
zupa rybna popularna w Nowej Zelandii i Kalifornii 
krewetka/ziemniak/dorsz/łosoś szkocki label rouge/salami 
spianata/masło krewetkowe/por/rzodkiewka/marchew/seler

Rostbef 
delikatna wołowina na puree z ziemniaka/fasolka szparagowa/
sos maślany/pieprz turecki

Antrykot
grillowany antrykot/mix sałat/ziemniak konfitowany

Pierś z kurczaka sous vide
pierś z kurczaka przygotowana metodą sous vide /leczo 
warzywne/sos holenderski/tymianek/pure z ziemniaka

Pierś z kaczki sous vide
pierś z kaczki przygotowana metodą sous vide/kalarepa/
pieczone buraki/śliwka wędzona/pure z marchewki/
sos z wina czerwonego/kmin rzymski/tymianek

Łosoś Label Rouge
grillowany dziki łosoś szkocki pochodzący z hodowli 
na otwartym morzu/risotto z ziemniaka/
młoda kapusta/koper/ser parmezan/zioła

Dorsz
grillowana polędwica z dorsza atlantyckiego/blanszowane 
warzywa sezonowe/chrust ziołowy/mus z bakłażana

Sałata Cezar
sałata rzymska/grillowany kurczak/bekon/jajko/pomidorki 
koktajlowe/parmezan/sos cezar 

Sałata z serem kozim
grillowany ser kozi/marynowane warzywa/buraki/orzechy 
brazylijskie/szpinak baby/rukola/gruszka kompresowana

Sałata z  grillowanymi krewetkami
mix sałat/warzywa marynowane/owoce sezonowe/sos vinaigrette

Burger wołowy 
wołowina/ser cheddar/grillowany bekon/ogórek konserwowy/
sałata/czerwona cebula/pomidor/frytki

Burger wołowy 
wołowina/gorgonzola/ogórek konserwowy/czerwona cebula/
sos bbq/pomidor suszony/sałata/frytki

PRZYSTAWKI

ŚNIADANIA

Kaszanka w panierce panko
Kaszanka opiekana w panko/jabłko/kalafior/mus jabłkowy/
puree z kalafiora i białej czekolady/rzodkiewka/ogórek

Ser włoski buratta
tradycyjny swieży ser włoski buratta/concasse pomidorowe 
z żółtych i czerwonych pomidorów/bazylia/limonka/prażynka ryżowa/
szczypiorek/zioła/oliwa bazyliowa

Bruschetta
pomidorki koktajlowe/ser parmezan/zioła/
oliwa bazyliowa/czosnek/świeży imbir

Łosoś Label Rouge
marynowany w soli morskiej dziki łosoś szkocki pochodzący z hodowli 
na otwartym morzu/cytryna/ogórek/rzodkiewka/koper/majonez 
teriyaki/soliród/prażynka ryżowa/biała rzodkiew/morele

Krewetki w tempurze z ananasem sous vide
krewetki w tempurze z ananasem przygotowanym metodą sous 
vide/chili/kolendra/rabarbar/grenadina/anyż

Angielskie
fasolka/frankfurterki/jajka sadzone/boczek/pieczarki/pomidor

Omlet
camembert/oliwki/mix sałat/chutney owocowy

Omlet
szynka parmeńska/mozzarella/mix sałat

Jajka sadzone na boczku

Jajecznica z 3 jaj 
  na maśle          z szynką
  ze szczypiorkiem     z boczkiem i cebulką

Twaróg kozi z rukolą
kozi twaróg/rukola/owoce sezonowe/miód

  Do powyższych śniadań podajemy tosty oraz masło

Bajgle
  z łososiem wędzonym, sałatą i serem mascarpone
  z sałatą, serem camembert i topenadą z oliwek
  z szynką, jajkiem sadzonym, kremem beszamelowym,   
  pomidorem i rukolą
  z nutellą i malinami

Domowa granola z jogurtem naturalnym

NA START

ZUPY
NATURALNIE

Dania GŁÓWNE
MIĘSA

PIZZA

MAKARONY

RYBY

SAŁATY

BURGERY

Dania GŁÓWNE

MENU DLA DZIECI

DESERY

SERWUJEMY DO GODZINY 1200

Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, 
ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa.

Mary Lou Cook
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Szef Kuchni Grande Papa bardzo ceni metodę sous-vide, dlatego 
w karcie spotkacie sporo dań przygotowanych w ten sposób. 
Wszystko po to by było wyjątkowo smacznie i zdrowo. Sous-vide 
(po francusku w próżni) – próżniowa metoda długiego gotowania 
potraw w szczelnie zamkniętych workach, umieszczonych w gorącej 
wodzie. Wykończenie potrawy po ugotowaniu zależy od jej rodzaju. 
Zwykle jest to delikatne opalanie na grillu. 
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Lemoniada cytrusowa 0,4 l

świeżo wyciskany sok z cytrusów/syrop cukrowy/
trawa cytrynowa/melisa z miętą

Lemoniada arbuzowa 0,4 l

arbuz/mięta/sok z cytrusów/woda niegazowana

Świeże soki 0,33 l

pomarańczowy
grapefruitowy
mieszany

John Lemon Yerbata

John Lemon – Lemoniady smakowe

Coca-Cola/Coca-Cola Zero/Fanta/Sprite/Tonic 0,25 l

Nestea 0,25 l

Sok Cappy 0,25 l

Woda mineralna Cisowianka Perlage 0,3 l

Woda mineralna Cisowianka Perlage 0,7 l

Woda mineralna Cisowianka niegazowana 0,3 l

Woda mineralna Cisowianka niegazowana 0,7 l

Oczyszczający 0,33 l

ananas/seler/żurawina/mango/ocet jabłkowy

Energetyczny 0,33 l

maliny/płatki owsiane/migdały/mleko

Odmładzający 0,33 l

jagody czarne/jagody goji/mleko sojowe 
malezyjskie/melasa trzcinowa

Nawadniający 0,33 l

ogórek zielony/melon/papaja/gruszka

Zielony 0,33 l

Pietruszka/ananas/cytryna/jabłko

Melasa trzcinowa/czarne złoto/naturalny cukier
Obniża poziom złego cholesterolu LDL, jest pomocny 

w odchudzaniu, dzięki niemu organizm wchłania mniej 

kalorii. Zaleca się ją również w anemii, przy leczeniu 

astmy, alergii i grypy.

Jagody goji

Działanie i właściwości lecznicze są wykorzystywane 

w medycynie naturalnej krajów azjatyckich od ponad 

2500 lat. Stosuje się je: przy leczeniu reumatyzmu, 

regulowaniu pracy serca, ciśnienia krwi, poziom 

cholesterolu i cukru.

Płatki owsiane

Kompleksowo pokrywają zapotrzebowanie organizmu na 

składniki odżywcze, dodają energii, mają właściwości 

odchudzające i odmładzające.

Ananas

Jest skuteczny w leczeniu infekcji układu oddechowego 

zamiast antybiotyku, poprawia trawienie oraz gojenie się 

ran i złamań, usuwa pasożyty przewodu pokarmowego. 

Od lat 70. ananas jest wykorzystywany także przez 

lekarzy. Wszystko dzięki zawartości witamin, minerałów, 

kwasów owocowych i bromelainy (bromeliny) - grupy 

enzymów o wielu właściwościach leczniczych.

Ocet jabłkowy

Pomaga pozbyć się nadmiaru wody zatrzymanej 

w organizmie na skutek zaburzeń metabolizmu, 

przez co pozytywnie wpływa na utratę, wagi, obniża 

poziom cukru we krwi, zawiera potas oraz 

przeciwutleniacze.

Mrożona herbata
zielona, czarna, owocowa, czerwona

Herbata liściasta

Herbata rozkwitająca

Kawa alternatywna 
chemex, drip, aeropress

Espresso/Espresso macchiato

Espresso lungo 

Double espresso/Double espresso macchiato

Americano/Americano white
double espresso/wrzątek

Cappuccino
espresso/mleko/pianka mleczna

Flat white
double espresso/mleko/minimalna pianka mleczna

Latte
espresso/mleko/pianka mleczna

A�ogato
double espresso/gałka lodów śmietankowych

Cortado
espresso/skondensowane mleko

Dodatki: kardamon, cynamon, syropy, kakao, mleko, miód, chilli, 
bita śmietana

Cold brew – kawa parzona na zimno 
czarna       
z syropem i bitą śmietaną

Frappe
double espresso/mleko/kostki lodu

Kawa z lodami
double espresso/gałka lodów śmietankowych/

KAWA / HERBATA

HERBATY

KAWY

KAWY NA ZIMNO

NAPOJE
ZIMNE

KOKTAJLE
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Jesteśmy ekipą baristów, dla których, poza rzetelnym kunsztem opartym 

o włoskie standardy, parzenie kawy jest pasją, a w każdą filiżanę zaparzonej 

kawy wkładamy całe serce.

Herbaty wybieraliśmy dla Was z troską o jakość i smak, dlatego w naszej 

karcie posiadamy herbaty liściaste i rozkwitające.

CZY WIESZ, ŻE...


