
 

 

 

 

MENU 
Risotta i dania z ryżu 

Risotto z kurczakiem, czerwoną papryką, groszkiem, natką pietruszki i startym parmezanem   34zł 

Risotto z krewetkami, passatą pomidorową, natką pietruszki, czosnkiem, ostrą papryczką chilli, pomidorkami 

cherry  39zł 

Risotto z grzybami leśnymi, natką pietruszki, tymiankiem, parmezanem  39zł 

Curry z krewetkami  39zł 

MAKARONY 

Tagliatelle z krewetkami, czosnkiem, natką pietruszki, pomidorkami cherry w lekkim sosie winno-maślanym 

39zł 

Tagliatelle z grzybami leśnymi, chorizo, natką pietruszki w lekkim sosie maślanym  39zł 

Makaron z szynką długodojrzewającą,  szpinakiem w sosie czosnkowo-śmietanowym  31zł 

Makaron z pomidorkami cherry, czosnkiem, serem feta, natką pietruszki w lekkim sosie maślano-pomidorowym 

z dodatkiem oliwy truflowej  29zł 

BURGERY 

Burger Lucjana (mięso wołowe, pomidor, pikle z ogórka, czerwona cebula, ser mozzarella)  31zł 

Burger z piersią kurczaka (pierś z kurczaka, sałata, pomidor, pikle z ogórka, czerwona cebula) 31zł 

 

 



 

 

DANIA GŁÓWNE 

Łosoś ziołowy, cytrynowe risotto, sałatka 39zł 

Kurczak glazurowany, ziemniaki a’la frytki, sałatka  36zł 

Tradycyjny kotlet schabowy, ziemniaki a’la frytki, sałatka  31zł 

PIZZA 

Pizza Margarita (sos pomidorowy, oregano, ser mozzarella) 17zł 

Pizza 4-sery (ser brie, gorgonzola, feta, mozarella ) 27zł 

Pizza z szynką dojrzewającą (szynka dojrzewająca, rukola, pomidorki cherry , sos pomidorowy, mozarella ) 28zł 

Pizza z salami picante ( salami picante, czerwona cebula, sos pomidorowy, ser mozzarella)  27zł 

Desery 

Banoffee  16zł 

Sernik w kieliszku z wiśniami  16zł 

NAPOJE GORĄCE 
 

Zimowa Kawa 20 zł 
Zimowa Herbata 20 zł 

Espresso 7 zł 
Americano 9 zł 

Americano z mlekiem 10 zł 
Cappuccino 10 zł 

Latte 12 zł 
Napar imbirowy z cytryną i miodem 14 zł 

Grzane czerwone/białe wino 15 zł 
Herbata zielona | zielona jaśminowa | earl grey | rooibos waniliowy | czarna 10 zł 

 
NAPOJE ZIMNE 

 
Cola 6 zł 

Domowa lemoniada 11 zł 
Sok ze świeżych pomarańczy/grapefruitów (200ml)12 zł 

Woda mineralna: gazowana | niegazowana (250 ml | 500 ml) 5 zł | 10 zł  
 

PIWO 
 

Corona - 10 zł 
Johannes, Żywe, Pszeniczniak, Koźlak - 12 zł 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

MENU 
Risotto and rice dishes 

Risotto with chicken, red paprika, peas, parsley and grated Parmesan 34pln 

Risotto with shrimps, tomato passata, parsley, garlic, hot chili pepper, cherry tomatoes 39pln   

Risotto with forest mushrooms, parsley, thyme, parmesan 39pln 

Curry with prawns 39pln 

PASTA 

Tagliatelle with prawns, garlic, parsley, cherry tomatoes in a light wine-butter sauce 39pln 

Tagliatelle with forest mushrooms, chorizo, parsley in a light butter sauce 39pln 

Pasta with long-ham and spinach in garlic and cream sauce 31pln 

Pasta with cherry tomatoes, garlic, feta cheese, parsley in a light butter-tomato sauce with the addition of 
truffle oil 29pln 

BURGERS 

LUCJAN’s BURGER (beef, tomato, cucumber pickles, red onion, mozzarella cheese) 31pln 

CHICKEN BURGER (chicken breast, lettuce, tomato, cucumber picles, red onion) 31pln 

 



 

 

MAIN DISH 

Herbal salmon, lemon risotto, salad 39pln 

Glazed chicken, potato fries, salad 36pln 

Traditional pork chop, potato a'la fries, salad 31pln 

PIZZA 

Margarita pizza (tomato sauce, oregano, mozzarella cheese) 17pln 

4-cheese pizza (brie, gorgonzola, feta, mozzarella) 27pln 

Pizza with ham (ripened ham, rocket, cherry tomatoes, tomato sauce, mozarella) 28pln 

Pizza with salami picante (salami picante, red onion, tomato sauce, mozzarella cheese) 27pln 

DESSERTS 

Banoffee 16pln 

Cheesecake in a glass with cherries 16pln 

HOT DRINKS 

Winter Coffee 20pln 
Winter Tee 20pln 

Espresso 7pln 
Americano 9pln 

Americano with milk 10pln 
Cappuccino 10pln 

Latte 12pln 
Ginger tee with lemon and honey 14pln 

Hot red/white wine 15pln 
Green tee| Green jasmin | earl grey | rooibos vanilla |black 10pln 

 
COLD DRINKS 

 
Cola 6pln 

Homemade lemonade 11pln 
Fresh orange juice | grapefruit (200ml) 12pln 

Mineral water: carbonated still (300 ml/700 ml) 5/10pln 

BEER 

Corona 10pln 

Johannes, Żywe, Pszeniczniak, Koźlak 12pln 


