Makaron z truskawkami 12zł
Naleśniki z serem lub konfiturą albo nutellą 10zł
Frytki z keczupem lub sosem czosnkowym 5zł
Nuggetsy z kurczaka z keczupem lub sosem czosnkowym 12zł
Makaron rurki albo spaghetti z sosem bolońskim 12zł
Zupka pomidorowa z makaronem 9zł

Pieczywo do wyboru – chleb żytni lub bagietka pszenna
Jajka do wyboru - pasta jajeczna ze szczypiorkiem, jajecznica na maśle, jajka sadzone
Dodatek grillowany bekon, grillowane kiełbaski, twarożek, pesto z suszonych pomidorów

Naleśniki : z serem, konfiturą, nutellą albo masłem orzechowym i bananem 10zł
Owsianka (płatki owsiane, orkiszowe, otręby owsiane) w trzech wersjach :
bananowa – banan, mus malinowy, płatki migdałów 10zł
śliwkowa – suszone śliwki, jabłko, cynamon 10zł
orzechowa – siemię lniane, migdały, słonecznik, orzechy włoskie, żurawina, tarta gorzka
czekolada 10zł

Frittata z bekonem 15zł
jajko z parmezanem, bekon, szczypior, rukola, pieczarki, pomidor, ser pleśniowy, grzanki

Frittata z chorizo 15zł
jajko z parmezanem, hiszpańskie salami chorizo, szczypior, groszek, papryczka chili, cukinia,
bazylia, ser kozi, grzanki

Tortilla z tuńczykiem 12zł
tortilla pszenna lub razowa, tuńczyk, pomidor, korniszon, czarne oliwki, sałata lodowa,
czerwona cebulka, majonez

Tortilla z kurczakiem 13zł
tortilla pszenna lub razowa, kurczak, bekon, cebula, czerwona fasola, ser, salsa meksykańska
z tabasco

Tortilla ze szpinakiem 10zł
tortilla pszenna lub razowa, szpinak, ser pleśniowy, ser Brie, sos czosnkowy

Tortilla chili con carne 13zł
tortilla pszenna lub razowa, duszone mielone mięso wołowe z papryką, kukurydzą, fasolką,
cebulą, w pikantnym sosie

Chickenburger 14zł
filet z kurczaka w panierce, pomidor, czerwona cebula, sałata, sos do wyboru – czosnkowy,
sweet chili lub salsa meksykańska, bułka pszenna lub razowa
chickenburger w zestawie z pieczonymi ziemniaczkami lub frytkami oraz sałatką 20zł

Beefburger 15zł
wołowina, bekon, ser, pomidor, czerwona cebula, pikle, sałata, sos do wyboru – czosnkowy,
sweet chili lub salsa meksykańska, bułka pszenna lub razowa
burger wołowy w zestawie z pieczonymi ziemniaczkami lub frytkami oraz sałatką 20zł

Ananasburger 15zł
wołowina, sałata, ananas, ser brie, czerwona cebula, sos sweet chili, bułka pszenna lub razowa
burger wołowy w zestawie z pieczonymi ziemniaczkami lub frytkami oraz sałatką 20zł

Cubano 15zł
karkówka pieczona, sałata lodowa, pikle, czerwona cebula, sos majonezowo-musztardowy,
bagietka pszenna

BLT 13zł
potrójny bekon grillowany, sałata lodowa, pomidor, majonez, bagietka pszenna

St.Paul sandwich 14zł
ser wędzony, szpinak, bekon grillowany, jajko sadzone, majonez, bułka pszenna lub razowa

Cezar panini 13zł
bagietka pszenna lub razowa, grillowany filet z kurczaka, grillowany bekon, dojrzała mozarella,
sałata, sos cesarski

Brie panini 9zł
bagietka pszenna lub razowa, ser Brie, pomidor, bazylia, czerwona cebula, olive oil extra virgin

Chorizo panini 10zł
bagietka pszenna lub razowa, hiszpańskie salami chorizo, pomidor, rukola, dojrzała mozarella,
pesto z suszonych pomidorów

Czerwone panini 11zł
bagietka pszenna lub razowa, konfitura z czerwonej cebuli, ser kozi, pieczony burak, rukola

spaghetti carbonara , cebula, boczek wędzony, sos ze śmietaną i żółtkiem 19zł
penne z sosem bolognese 19zł, zapiekany 23zł
penne z tuńczykiem, groszkiem, czosnkiem, sos serowo - koprowy 23zł
tagliatelle z kurczakiem, borowikami, cebulą, sos gorgonzola 23zł, zapiekany 27zł
tagliatelle z krewetkami, cukinią, marchewką, czosnkiem oraz natką pietruszki 23zł
tagliatelle ze szpinakiem, kurczakiem, cebulą, czosnkiem, śmietaną 23zł

Sałatka z gruszką 17zł
grillowana gruszka, ser pleśniowy, orzechy włoskie, pomidorki cherry, mix sałat, sos miodowo
musztardowy, grzanki

Sałatka z burakiem 19zł
burak zapiekany z kozim serem, brokuł, prażone migdały, mix sałat, konfitura z czerwonej
cebuli, grzanki

Sałatka cesarska 18zł
grillowana pierś z kurczaka, bekon, pomidorki cherry, ser grana padano, sałata rzymska, sos
cezar, grzanki

Sałatka z tuńczykiem 19zł
tuńczyk, czerwone winogrona, rzodkiewka, jajko, pomidorki cherry, czarne oliwki, czerwona
cebula, sałata lodowa, sos czosnkowy, grzanki

Sałatka z serem camembert 19zł
grillowany ser camembert, seler naciowy, żurawina, sos śliwkowy, mix sałat, sos śliwkowy,
prażone orzechy ziemne, grzanki

Finis Terra – Portugalia – czerwone półwytrawne oraz półsłodkie
kieliszek 150 ml 9 zł
karafka 450 ml 25 zł
Finis Terra – Portugalia – białe półsłodkie
kieliszek 150 ml 9 zł
karafka 450 ml 25 zł
Gino Conti – California USA – białe półwytrawne
kieliszek 150 ml 9 zł
karafka 450 ml 25 zł

Żywiec 0,5l 7zł
Książęce Złote Pszeniczne 0,5l 8zł
Warka Radler 0,5l 7zł
Cydr Dziki sad 0,4l 6zł

krem z pomidorów z tymiankiem i oregano, grzanki 9zł
zupa dnia, codziennie inny smak 9zł

Cafeina Bleu 26 zł
Rolada z piersi kurczaka nadziewana hiszpańskim salami chorizo i dojrzałą mozarellą, sos pieczarkowy
z curry, zapiekane puree ziemniaczane oraz sałaty z marchewką

Szaszłyk z kuskus 26 zł
Szaszłyk z kurczaka, cukinii, cebuli czerwonej, pomidorka cherry, serwowany na kaszy kuskus z
groszkiem i marchewką

Grillowany bakłażan 26 zł
Grilowany bakłażan z rukolą i trzema serami; kozim, Brie, Dorblue, ryż oraz zielona fasolka szparagowa
z marchewką i prażonym sezamem

Gulasz wołowy z porto 29 zł
Gulasz wołowy duszony w winie porto, kasza pęczak z masłem i natką pietruszki oraz surówki z
buraczków i marchewki

Pieczony kurczak z fasolką 27 zł
Pieczona pierś z kurczaka nadziewana szpinakiem i suszonymi pomidorami, zielona fasolka szparagowa,
rzodkiewki oraz pomidorki caprese

Papryka faszerowana 26 zł
Czerwona papryka faszerowana mielonym mięsem indyczym z warzywami, ryż z ziołami oraz brokuły

Karkówka pieczona 26 zł
Pieczona w ziołach karkówka, smażone pieczarki z cukinią, sałatka rzymska, sos tzatziki, frytki

Czekoladowa lawa 13 zł
leciutkie i delikatne babeczki z płynnym, czekoladowym wnętrzem, raj dla wszystkich smakoszy
czekolady. Serwowane z gałką lodów.

Lody z gorącymi malinami 13 zł
3 gałki lodów do wyboru (truskawkowe, czekoladowe, waniliowe), gorący sos malinowy

Lody z orzechami 13 zł
3 gałki lodów do wyboru (truskawkowe, czekoladowe, waniliowe), mix orzechów, sos
czekoladowy, bita śmietana

Lody z bananem 13 zł
3 gałki lodów do wyboru (truskawkowe, czekoladowe, waniliowe), banan, gruszka, sezamki,
miód, bita śmietana

Lody Oreo 13 zł
Lody czekoladowe i waniliowe, ciasteczka oreo, sos czekoladowy, bita śmietana

Belgijska czekolada na gorąco 10 zł
Belgijska czekolada na gorąco z bitą śmietaną albo z amaretto 12 zł

Espresso 6zł
Cappuccino 7zł
Cafe latte 8zł
Kawa biała 8zł
Cafe mocha 8zł

Herbata czarna 5zł
Earl Gray 5zł
Herbata zielona 5zł
Herbata biała z gruszką 5zł

Dzbanek herbaty Richmont 400 ml 7zł
English Breakfast – czarna
Forest Fruits – owoce leśne z hibiskusem
Mexican Dream – hibiskus, dzika róża i przyprawy korzenne
Rooibos Sunrise – miód, ananas, mango, papaja
Green Jasmine – chińska zielona herbata z płatkami jaśminu

Koktajl czerwony truskawki, melon, mango, sok jabłkowy 10 zł
Koktajl pomarańczowy ananas, mango, pomarańcza, sok jabłkowy 10 zł
Koktajl zielony kiwi, melon, pomarańcza, limonka 10 zł
Koktajl bananowy jogurt, banan, rodzynki, płatki migdałów 8 zł
Koktajl truskawkowy jogurt, truskawki, mięta 8 zł
Koktajl ananasowy jogurt, ananas, mango 8 zł

Sok wyciskany z pomarańczy 250 ml
Sok wyciskany z grejfruta 250 ml
Sok wyciskany z jabłka 250 ml

10zł

5zł

Sok z czarnej porzeczki 250 ml
Sok jabłkowy 250 ml

10zł
10zł

Sok wyciskany z marchwi 250 ml
Sok pomarańczowy 250 ml

10zł

5zł

5zł

Mojito bezalkoholowe 10zł
Woda mineralna szklanka 250 ml
Woda mineralna dzbanek 0,5 l
Coca cola 250 ml 5zł

4zł
6zł

