
LUNCH DNIA / PIZZA DNIA / ZUPA DNIA

   lunch dnia 18 zł 

   wszystkie pizze z karty 18 zł

 zupa dnia  7 zł 

ZUPY
300 ml    - 8 zł

Pieczarkowa Tajska z kurczakiem 

Ogórkowa Grochówka

Fasolowa Żurek

Pomidorowa z makaronem Buraczkowa z ciecierzycą 

Meksykańska z mięsem mielonym po tajsku (v)

DANIA OBIADOWE 
wybierz dodatki:

ziemniaki/kasza/ryż

buraczki na zimno/ogórek kiszony/mini sałatka 

pulpety wieprzowe w sosie pomidorowym 21 zł

gulasz z łopatki wieprzowej 24 zł

pierogi po pekińsku ze śmietaną 19 zł

strogonow 24 zł

pulpety z indyka w sosie koperkowym 21 zł

gołąbki w sosie pomidorowym 21 zł

kurczak curry z warzywami 21 zł

chilli sin carne z batatami (v) 21 zł

tikka masala z kalafiorem, ziemniakami, marchewką i soczewicą (v) 21 zł

boczniaki z warzywami w sosie orzechowym (v) 24 zł

zrazy wołowe 29 zł



PIZZA

margherita sos pomidorowy, ser 18 zł

capriciosa sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki 20 zł

salami sos pomidorowy, ser, salami, oliwki, rukola 22 zł

pollo sos pomidorowy, ser, kurczak, pieczarki, kukurydza 22 zł

chorizo sos pomidorowy, ser, chorizo, suszone pomidory, karmelizowana cebula 24 zł

hawajska sos pomidorowy, ser, szynka, ananas 22 zł

szarpana sos pomidorowy, ser, szarpana wieprzowina, cebula, jalapeno 24 zł

ostra sos pomidorowy, ser, salami picante, oliwki, jalapeno 24 zł

mięsna sos pomidorowy, ser, szynka, kiełbasa, boczek, pieczarki, cebula, ogórek kiszony 24 zł

bolognese sos pomidorowy, ser, sos bolognese 24 zł

vegetariana sos pomidorowy, ser, pieczarki, papryka, oliwki, pomidorki cherry, rukola 24 zł

parma sos pomidorowy, ser, szynka parmeńska, pomidorki cherry, rukola, parmezan 24 zł

calzone 
con carne

sos pomidorowy, ser, mielona wołowina, fasola, kukurydza, cebula 24 zł

BURGERY

classic 
wołowina, bułka maślana, bekon, cheddar, sałata, pikle, czerwona cebula, 
pomidor, sos bbq, sos limonkowy

22 zł

mexico
wołowina, bułka maślana, cheddar, sałata, cebula czerwona, pasta z czerwonej
fasoli, nachos, sos guacamole 

22 zł

szarpany
szarpana wieprzowina, bułka maślana, jalapeno, sałata, pomidor, krążki 
cebulowe, pikle, majonez, sos bbq

22 zł

vege
kotlet z soczewicy, bułka maślana, sałata, pomidor, czerwona cebula, pikle, 
wege cheddar, sos limonkowy

22 zł

  

                        klasyczne + 4 zł              z batatów + 8 zł

NAPOJE

coca-cola, fanta, sprite, fuzetea 4 zł

woda gazowana/niegazowana 4 zł




