
Croissanty (2 szt.)          12,00 
z domową konfiturą, miodem i masłem.

Bagietka własnego wypieku z szynką wędzoną i serem     13,00
mixem sałat, pomidorkami cherry, bazylią,
Sos do wyboru: Humus/Aioli/Musztardowy

Bagietka własnego wypieku z łososiem i rzodkiewką     15,00
mixem sałat, pomidorkami cherry, bazylią,
Sos do wyboru: Humus/Aioli/Musztardowy

Granola zapiekana z miodem        16,00
z mlekiem lub jogurtem naturalnym oraz świeżymi owocami.
Mleko sojowe + 2,00

Tarta wytrawna          16.00 - 18,00
z sałatką z roszponki, pomidorków i oliwek, podawana na ciepło.
O aktualną ofertę tart zapytaj kelnera.

Talerz Libertas           20.00
croissanty (2 szt.), serek wiejski z rzodkiewką i szczypiorkiem, szynka wędzona, ser żółty,
pomidory, szczypiorek, sałata, sos musztardowy, 
.
Club sandwich Caprese (2szt.)        24.00
Chleb tostowy własnego wypieku, 
mozzarella, pomidor, bazylia, sałata, kapary, oliwa z oliwek.
Sos do wyboru: Aioli/Musztardowy

Club sandwich Ham & Cheese (2szt.)       26.00
Chleb tostowy własnego wypieku,
szynka wędzona, żółty ser, oliwki, sałata, pomidor, jajko szadzone, oliwa z oliwek
     Sos do wyboru: Aioli/Musztardowy

Kawa z ekspresu przelewowego         6,00 

ŚNIADANIA
9.00  -  13.00

BREAKFAST 
9.00 -  13.00

Croissants           12,00 
with homemade jam, honey and butter. 

Homemade baguette with smoked ham and cheese     13,00
salad mix, cherry tomatoes, basil
Sauce to choose: Humus/Aioli/Mustard sauce

Homemade baguette with smoked salmon and radish    15,00
salad mix, cherry tomatoes, basil
Sauce to choose: Humus/Aioli/Mustard sauce

Honey roasted granola         16,00
with milk or natural yoghurt and fresh fruit.
Extra soya milk 2,00

Breakfast Quiche          16,00 - 18,00
Served hot with salad, tomatoes, olives.
Ask the waiter for today’s offer.

Libertas Plate           20,00
croissants (2 szt.), cottage cheese with radish and chive. smoked ham, cheese,
tomatoes, chive, lettuce, mustard sauce

Club sandwich Caprese          24.00
Homemade toast bread, 
mozzarella, tomatoes, fresh basil, salad, capers, olive oil
Sauce to choose: Aioli or Mustard sauce 

Club sandwich Ham&Cheese        26.00
Homemade toast bread,
smoked ham, cheese, olives, salad, tomatoes, fried egg, olive oil
Sauce to choose: Aioli or Mustard sauce 

Filter coffee           6,00 


