MENU
W I O S N A - L ATO

PRZEKĄSKI
FRYTKI

8 ,-

podane z dipem chilli

CIABATTA Z KURCZAKIEM

16 ,-

grillowany kurczak, suszone pomidory, rukola, mozzarella,
pesto bazyliowe, podana z pomidorkami cherry

CIABATTA Z KREWETKAMI

16 ,-

krewetki, grillowana cukinia, sos majonezowy,
podana z pomidorkami cherry i rukolą

TALERZ SERÓW

42,-

sery pecorino: z truﬂą, z czarnym pieprzem, z pistacjami,
oscypek wędzony, sery korycińskie: z kozieradką, z czarnuszką,
orzechy, żurawina suszona, musztarda ﬁgowa, ciabatta, masło solone

TALERZ WŁOSKI

42 ,-

ﬁnocchiona, coppa, pancetta, bresaola, speck, salami pikante,
oliwki, suszone pomidory, papryka konserwowa, marynowany
grillowany bakłażan, ciabata, masło solone

ZUPA RAMEN
wołowina, grzyby shitake, jajo, sezam, makaron udon, zielona cebulka
(Serwowana w soboty i niedziele)

ZAMÓWIENIA NA DANIA Z KARTY PRZYJMUJEMY DO GODZINY 22.00;
NA PIZZĘ DO GODZINY 22.30. SMACZNEGO

14,-

DANIA GŁÓWNE
NUGGETSY

22,-

z frytkami, sałatką i dipem chilli

STROZZAPRETI Z KURCZAKIEM

26,-

cukinia, papryka, cebula, czosnek, sos śmietanowy,
liście szpinaku, szynka parmeńska, grana padano

ŻEBERKA

32 ,-

w sosie sosie chili z miodem, z frytkami i kukurydzą

BURGERY

29 ,-

KLASYCZNY

wołowina, sałata, pomidor, czerwona cebula, chedar, bekon,
ogórek konserwowy, sos BBQ, sos majonezowy

SEROWY

wołowina, ser pleśniowy, sałata, pomidor, konﬁtura z cebuli, ogórek
konserwowy, sos majonezowy, sos pomidorowy

Z KURCZAKIEM

kurczak, sałata, pomidor, szpinak,
cebula karmelizowana, sos curry, papryka peperoni

PIKANTNY

wołowina, ser elementaler, sałata, pomidor, cebula czerwona, ogórek
konserwowy, papryka jalapeño, sos pomidorowy, sos majonezowy

WEGE

kotlet z kaszy gryczanej z cukinią, sałata, pomidor, czerwona cebula,
rukola, roszponka, papryka konserwowa, sos pomidorowy

Każdego burgera podajemy z frytkami
oraz piklami, papryczkami piri piri
i marynowanymi pieczarkami.
Burger może być serwowany w bułce
maślanej lub pełnoziarnistej.

SAŁATKI

22 ,-

GRILLOWANY KURCZAK
sałata rzymska, pomidory koktailowe,
grillowany kurczak, grillowany boczek,
grzanki, sos czosnkowy

GRECKA
pomidorki, ogórek, papryka, ser feta,
oliwki, czerwona cebula, sos winegret, roszponka

PIZZA
FOCACCIA
MARGHERITA

32 cm
9 ,21 ,-

sos pomidorowy, mozzarella, grana padano, bazylia

VEGETARIANA

24 ,-

sos pomidorowy, mozarella, cukinia, rukola, groszek cukrowy,
pieczony por, brokuł, pestki słonecznika

PARMA

26 ,-

sos pomidorowy, mozzarella, szynka parmeńska, rukola,
pomidorki cherry, parmezan

QUATTRO FORMAGGI

26 ,-

sos pomidorowy, mozzarella, gorgonzola, camembert,
parmezan, bazylia

PICCANTE

26 ,-

sos pomidorowy, mozzarella, salami piccante,
peperoncini, oliwki

CAPRICIOSA

26 ,-

Z KURCZAKIEM

28 ,-

sos pomidorowy, mozzarella, szynka, salami milano, pieczarki

ﬁlet z kurczaka, mozzarella, ananas, kukurydza, papryka, czosnek

DESERY
CRÈME BRÛLÉE

16 ,-

zapiekany z cukrem, owoce

KREM MASCARPONE

17 ,-

konﬁtura z mango, ciasteczka w amaretto,
owoce, kruszone ciasteczko, łamana czekolada

DESER LODOWY

17 ,-

lody śmietankowe, czekoladowe, truskawkowe, bita
śmietana, łamana czekolada, kruszonka, sos zabaglione,
sos owocowy, owoce

KAWY
ESPRESSO
ESPRESSO DOPPIO
ESPRESSO MACCHIATO
AMERICANO
CAPPUCCINO
FLAT WHITE
LATTE
FRAPPE

6 ,8 ,7 ,7 ,7 ,9 ,9 ,11 ,Mleko sojowe
Syrop do kawy :
karmel
kokos
piernik
crème brûlée
pumpkin spice
wanilia

+2 zł
+2 zł

SMOOTHIES

15 ,-

ŻÓłTE
ananas, brzoskiwinia, sok pomarańczowy, banan

CZERWONE
mango, brzoskwinia, truskawki, jagody,
limonka, mleko kokosowe

SOKI EKO

8 ,-

300 ml

Jabłkowy
Gruszkowy
Truskawkowy z jabłkiem
Jabłko i czarna porzeczka

ŚWIEŻO WYCISKANE

400 ml

Pomarańcza
Grejpfrut
Pomarańcza + grejpfrut

14 ,-

WODA
300 ml

6,-

Niegazowana
Gazowana

NAPOJE GAZOWANE
FRITZ KOLA 330 ml
FRITZ KOLA ZERO 330 ml
FRITZ MISCHMASCH 330 ml
FRITZ MATE 330 ml

8 ,-

FRITZ LIMO 330 ml

8 ,-

Cytryna
Pomarańcza
Melon
Bio rabarbar
Bio winogron

LEMONIADA 400 ml

13 ,-

Mięta z miodem i cytryną
Bazylia
Truskawka
Mięta- limonka-czarny bez
Jagoda-Malina
Aromatyczne cytrusy

PIWO BECZKOWE
Cieszyński Lager (300 ml)
Cieszyński Lager (500 ml)

7 ,9 ,-

PIWO BUTELKOWE
O dostępne piwa zapytaj barmana lub kelnerkę

10 ,-

WINA MUSUJĄCE
Prosecco / Włochy

12,5 CL
75 CL

12 ,55 ,-

75 CL

60 ,-

G. H. MUMM Demi-Sec / Francja

75 CL

250,-

DOM PERIGNON / Francja

75 CL

1200 ,-

PERE VENTURA CAVA SEMI SECO RESERVE / Hiszpania

SZAMPANY

WINA BIAŁE
12,5 CL
75 CL

13 ,60 ,-

BOUCHARD CHARDONNAY / Francja

75 CL

50 ,-

HAY MAKER SAUVIGNON BLANC / Nowa Zelandia

75 CL

70 ,-

12,5 CL
75 CL

12 ,50 ,-

75 CL

50 ,-

SAVE WATER DRINK RIESLING / Niemcy

WINA CZERWONE
BOUCHARD PINOT NOIR / Francja
CHIANTI RUFFINO / Włochy

HERBATA NEWBY

7 ,-

SYPANA

Gunpowder
Jasmine Blossom
Elderflower & Lemon

HERBATA RONNEFELDT
czarna: Assam Bari, Earl Grey
zielona: Greenleaf, Morgentau
owocowa: Cream Orange,
Sweet Berries
miętowa: Refreshing Mint

8,-

