___________ZUPY___________
KREM Z POMIDORÓW
z mozzarellą 17zł
ZUPA TAJSKA
na mleku kokosowym z warzywami
korzeniowymi z dodatkiem soku z limonki,
podawana z krewetkami i marynowaną w
sosie sojowym cukinią 22zł

____________PIZZA____________
Do każdej pizzy oliwy smakowe do
wyboru
1. MARGHERITA POMODORO 22zł
sos pomidorowy, mozzarella, bazylia
2. DIAVOLA POMODORO 26zł
sos pomidorowy, mozzarella, pikantne
salami włoskie
3. PROSCIUTTO DI PARMA 34zł
sos pomidorowy, pomidory koktajlowe,
mozzarella, szynka parmeńska, rukola,
parmezan
4. CAPRICCIOSA POMODORO 29zł
sos pomidorowy, mozzarella, włoska
szynka cotto, pieczarki, karczochy, czarne
oliwki
7. GUSTOSA POMODORO 31zł
sos pomidorowy, mozzarella, ricotta,
gorgonzola, włoskie salami pikantne

______PASTA______
STROZZAPRETI
z polędwiczką, suszonymi pomidorami,
czosnkiem oraz cukinią, w sosie
śmietanowym z parmezanem i
szczypiorkiem 33zł
TAGLIATELLE Z OWOCAMI MORZA
z krewetkami black tiger 6szt, szyjkami
rakowymi, czosnkiem, chilli, cebulą, śmietaną,
pastą curry, liśćmi limety, skórką z cytryny,
kolendra 39zł
*danie pikantne

_______DANIA GŁÓWNE______
GRILLOWANA PIERŚ Z KURCZAKA,
sos borowikowy, gnocchi z wędzonym
boczkiem, cebula, sałatka z rukoli,
szpinaku i pomidorów koktajlowych z
dodatkiem oliwy truflowej
34zł

.…WARIACJE SZEFA PIZZY….

PIECZONE ŻEBERKA BBQ
z dodatkiem do wyboru (pieczone
ziemniaki, puree, frytki z pieczonych
warzyw) oraz sałatką 37zł

8. ŚLIWKOWELOVE 34zł
konfitura śliwkowa, mozzarella, włoskie
salami pikantne, ricotta, czerwona
cebula, rukola

POLICZKI WIEPRZOWE
sos własny, puree ziemniaczane, sałatka
z marynowanymi warzywami 35zł

10. PIZZA WEGETARIAŃSKA 26zł
oliwa, cebula, papryka, oliwki, szpinak
baby, mango, sos feta z dodatkiem creme
fraiche i czosnku, mozzarella, świeży
ogórek
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__________BURGERY_________

___________SAŁATKI_________

wszystkie burgery serwujemy
wysmażone, do wyboru bułka pszennomaślana lub w sałacie.
- dodatkowa porcja wołowiny 10zł
- jalapeno 2zł

SAŁATKA Z KOZIM SEREM
plastrami buraka, orzechami włoskimi,
grillowana cukinią, sosem vinegret i
balsamico 26zł

BURGER KLASYCZNY
Wołowina (200-220g), bułka, ser cheddar,
pomidor, czerwona cebula, ogórek
konserwowy, sos BBQ, musztarda, frytki z
pieczonych warzyw, sałatka 33zł

SAŁATKA Z KURCZAKIEM
ogórkiem konserwowym, czerwoną
cebulą, prażoną pancettą, grzankami,
parmezanem, pomidorkami cherry, sosem
vinegret i balsamico 29zł

BURGER SALAMI PICANTE
NOWOŚĆ
Wołowina (200-220g), bułka, salami
pikantne, świeży ogórek, czerwona
cebula, mozzarella, suszony pomidor,
majonez szczypiorkowy, ketchup, frytki z
pieczonych warzyw, sałatka 34zł

SAŁATKA Z KREWETKAMI
black tiger 6szt, czerwoną cebulą,
pomidorkami cherry, marynowanym
imbirem i oliwkami, sosem vinegret 35zł

NOWOŚĆ

__RYBY I OWOCE MORZA__
FILET* Z DORSZA W PORZE
w sosie śmietanowo-porowym z
dodatkiem do wyboru (pieczone
ziemniaki, puree, frytki z pieczonych
warzyw) oraz sałatką 36zł
*filet może zawierać śladowe ilości ości
FILET Z ŁOSOSIA
pieczony w pomidorach, czosnku, bazylii,
kolendry, z dodatkiem masła i imbiru,
pieczone ziemniaki / puree / frytki z
pieczonych warzyw oraz sałatką 39zł
KREWETKI MANGO
8 szt. w słodkim sosie mango
z imbirem, czosnkiem, liściem limety,
sosem ostrygowym, sokiem z limonki,
chilli i kolendrą, podane z pieczywem 36zł

__DANIA DLA DZIECI__
DORSZ
pieczony z masłem czosnkowym, pieczone
ziemniaki / puree / frytki z pieczonych
warzyw i surówką z marchewki 17zł
NUGGETSY
pieczone ziemniaki / puree / frytki z
pieczonych warzyw i surówką 15zł
MINI MARGHERITA 15zł
(sos pomidorowy, mozzarella)
MINI MARGHERITA 16zł
z jednym dodatkiem do wyboru
(szynka, ananas, pieczarki)
MINI MARGHERITA 17zł
z dwoma dodatkami do wyboru
(szynka, ananas, pieczarki)

__NAPOJE BEZALKOHOLOWE__
KREWETKI BLACK TIGER
8szt. w sosie maślanym z chilli,
czosnkiem i pietruszką podane z
pieczywem 34zł

Coca-cola, Coca-cola zero, fanta, sprite,
kinley tonic 0,25 l – 5zł
Kropla beskidu niegazowana / Kropla
delice 0,33 l – 5zł
Fuzetea brzoskwiniowa/cytrynowa 0,25 l –
5zł
Coca- cola, sprite 1l – 6zł
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