
Menu Sezonowe
Seasonal Menu

Bukiet sałat z polędwicą wołową, pomidorkami cherry i pieczoną śliwką 
z sosem miodowo–orzechowym

Bouquet of beef tenderloin, cherry tomatoes and a roasted plum
with honey and peanut sauce

28 zł

Krem z brukwi z oliwą majerankową i chipsem ze scamrozy
Cream of turnips with marjoram oil and scrambled chips

12 zł

Pizza sezonowa - sos pomidorowy, marynowana szalotka, brukselka, papryka, 
chips z brukwi, ser mozzarella

Seasonal Pizza - tomato sauce, marinated shallots, brussels sprouts, peppers, 
croissants chips, mozzarella cheese

26 zł

Pappardelle z łososiem, brukselką, czerwonym pieprzem i cykorią 
podane w sosie śmietanowym

Pappardelle with salmon, brussels sprouts, red pepper and chicory 
served in cream sauce

29 zł

Antrykot z ziemniakami truflowymi, dipem jogurtowo-czosnkowym 
i marynowaną cykorią

Anticot with truffle potatoes, yoghurt-garlic dip and marinated chicory

45 zł

Fondant z sosem śliwkowym i gałką lodów śmietanowych
Fondant with plum sauce and scoop of a cream ice cream

16 zł



 Śniadania  /  Breakfast

Serwowane od poniedziałku do soboty od 9 do 11.

UNO PRIMO - bajgiel mięsny z szynką, pomidorem, mozzarellą i ogórkiem
     Bagel with ham, tomato, mozzarella and cucumber

8 zł

UNO SECONDO - bajgiel z łososiem wędzonym, rikottą, szczypiorkiem, 
cebulą i ogórkiem

                      Bagel with smoked salmon, ricotta, chives, onion 
and cucumber

10 zł

UNO TERZO - bajgiel wegetariański z rukolą, pesto, mozzarellą i pomidorem
                 Vegetarian bagel with rucola, pesto, mozzarella and tomato

9 zł

FITNESS  (625 kcal) - granola, jogurt naturalny, sałatka owocowa, miód
                Granola, natural yoghurt, fruit salad, honey 

12zł

DOMOWE (402,7 kcal) - jajecznica z 2 jajek z szynką lub boczkiem, ricotta 
                 ze szczypiorkiem, pomidor i ogórek

                                     Scrambled eggs with ham/bacon, ricotta with chives,
tomatoe and cucumber

18 zł
 

WIEJSKIE (788,8 kcal) -2 jajka sadzone na grillowanym boczku, ser gouda, 
ogórek i pomidor

                           Eggs on bacon, cheese, cucumber and tomatoe

18 zł

A la „PERGAMIN” (590 kcal) - naleśniki z ricottą i dżemem truskawkowym 
na musie malinowym 

                                         Pancakes with ricotta cheese and strawberry jam
on raspberry mousse

18zł

Do wybranych śniadań serwujemy kawę, herbatę lub sok
Tea, coffee, juice are for free with select breakfasts



 Śniadania  /  Breakfast

Serwowane od poniedziałku do soboty od 9 do 11.

CIABATTY NA CIEPŁO

grillowany kurczak, ser gouda, ogórek, pomidor, mix sałat (515 kcal)
grilled chicken, gouda cheese, cucamber, tomato mix salad (515 kcal) 

14 zł

mozzarella, pomidor, ogórek, świeża bazylia, rukola (401,5 kcal)
mozzarella cheese, tomato, cucamber, basil, rucola (401,5 kcal)

14 zł

grillowane warzywa, mozzarella, rukola (455 kcal) 
grilled vegetable, mozzarella cheese, rucola (455 kcal)

14 zł 

salami pikantne, grillowana papryka, wędzony ser scamorza (726 kcal)
spicy salami, grilled vegetable, smoked scamorza cheese (726 kcal)

 14 zł



Aperitivo

Co to jest aperitiv? Napój alkoholowy podawany przed posiłkiem, 
mający na celu pobudzenie apetytu.

Aperol Spritz 

22 zł

Martini Royale Bianco / Royale Rosato 

13 zł

Martini 

10 zł

Camparri 

10 zł

Prosecco

12 zł



Małże  /  Mule

Od środy polecamy pyszne mule na trzy sposoby:
Every Wednesday fresh mussels served in three ways:

Mule duszone ze świeżymi pomidorami w białym winie
Mussels braised with fresh tomatoes in white wine 

26 zł

Pikantne mule duszone w świeżych pomidorach
Spicy mussels stewed in fresh tomatoes 

26 zł

Mule w sosie serowo-porowym 
Mussels in cheese-leek sauce

26 zł

 Do porcji muli lampka białego półwytrawnego wina w cenie 5 zł
Glass of house white wine for only 5 zł

.



Biesiada z winem / Feasting with the wine

Deska włoskich serów  
Italian cheese board 

39 zł 

Deska włoskich wędlin
Italian cold cuts board

39 zł 

Deska włoskich serów i wędlin pół na pół 
Selection of Italian cheese and cold cuts

44 zł
 

Garnek muli 
Pot of mussels:  

1 garnek = 1 kg mule / krewetek

Mule duszone ze świeżymi pomidorami w białym winie 
Mussels braised with tomatoes in white wine 

79 zł
 

Mule duszone w pikantnym sosie winno-pomidorowym 
Mussels braised in spicy wine-tomato sauce

79 zł

Garnek krewetek królewskich w sosie winno-pomidorowym 
Pot of royal shrimps in wine-tomato sauce

129 zł

*Czas oczekiwania na danie to około 30 minut, w zależności 
od natężenia ruchu może ulec zmianie.

Proponujemy 10% zniżki na zakup butelki wina lub butelki wódki. 



Bukiet sałat z polędwicą wołową, pomidorkami cherry i pieczoną śliwką 
z sosem miodowo–orzechowym

Bouquet of beef tenderloin, cherry tomatoes and a roasted plum
with honey and peanut sauce

28 zł

Krem z brukwi z oliwą majerankową i chipsem ze scamrozy
Cream of turnips with marjoram oil and scrambled chips

12 zł

Pizza sezonowa - sos pomidorowy, marynowana szalotka, brukselka, papryka, 
chips z brukwi, ser mozzarella

Seasonal Pizza - tomato sauce, marinated shallots, brussels sprouts, peppers, 
croissants chips, mozzarella cheese

26 zł

Pappardelle z łososiem, brukselką, czerwonym pieprzem i cykorią 
podane w sosie śmietanowym

Pappardelle with salmon, brussels sprouts, red pepper and chicory 
served in cream sauce

29 zł

Antrykot z ziemniakami truflowymi, dipem jogurtowo-czosnkowym 
i marynowaną cykorią

Anticot with truffle potatoes, yoghurt-garlic dip and marinated chicory

45 zł

Fondant z sosem śliwkowym i gałką lodów śmietanowych
Fondant with plum sauce and scoop of a cream ice cream

16 zł

PrZ ystawki / Appetizers

Przystawki Zimne:

Caprese 
Świeże pomidory przekładane serem mozzarella z oliwą ziołową 

 Fresh tomatoes with mozzarella cheese

15zł 

 Carpaccio wołowe podane na rukoli z parmezanem i oliwą z oliwek
Beef carpaccio-beef fillet leaves with rucola and parmezan cheese

22 zł  

Antipasto Pergamin - Focaccia z rozmarynem i solą morską, salami, parmezan, 
gorgonzola, pate z kaczki, tapenada z oliwek i prażonego słonecznika

Focaccia with rosemary and sea salt,salami, parmezan, gorgonzola cheese, duck pate, 
olive and roasted sunflower tapenada)

25 zł

Przystawki Ciepłe:

Bruschetta z pomidorami i serem mozzarella
Bruschetta with tomatoes and mozzarella cheese 

14 zł   

Crostini z szynką parmeńską, pikantnym salami, anchois, mozzarellą i domowym 
pate z kaczki 

Crostini-crispy toasts with parma ham, spicy salami, anchovy, mozzarella 
and homemade duck pate

17 zł

 Grillowane warzywa na rukoli z oliwą z oliwek, parmezanem 
i sosem balsamicznym

Grilled vegetables on rocket salad with parmezan, olive oil and balsamic sauce

21 zł

 Krewetki duszone na maśle z czosnkiem i pietruszką podane z grzankami
Shrimps braised in butter with garlic and parsley served on toast 

23 zł



Sałatki   /  Salads

Mix sałat z kurczakiem, pomidorem, czerwoną cebulą, parmezanem, 
kaparami i sosem anchois  

Mix of lettuce with chicken, tomato, red onion, parmezan, capers and anchovy sauce

22 zł

 Mix sałat z grillowanymi warzywami, mozzarellą, grillowanymi ząbkami czosnku 
i oliwą ziołową

Mix of lettuce with grilled vegetables, mozzarella, garlic and herb olive oil

19 zł

 Mix sałat z gorgonzolą, gruszką, orzechami nerkowca, winogronami 
pomidorem i sosem malinowym

Mix of lettuce with gorgonzola, pear, cashew nut, grape, tomato and raspberry sauce  

21 zł

Mix sałat z polędwiczką wieprzową, papryką, pomidorem, serem pecorino,
 żurawiną i sosem miodowo-rozmarynowym

Mix of lettuce with pork loin, papper, tomato, pecorino cheese, 
cranberries and honey-rosemary sauce

22 zł

Mix sałat z pieczoną kaczką, ogórkiem, orzechami włoskimi, winogronami, 
cytrusami i sosem malinowym

Mix of lettuce with roasted duck, cucumber, walnuts, grapes, citrus and raspberry sauce  

25 zł

Mix sałat z wędzonym łososiem, karczochami, kaparami, czerwoną cebulą, 
oliwkami i sosem vinegret

Mix of lettuce with smoked salmon, artichokes, capers, onions, olives
 and vinaigrette sauce

29 zł

Mix sałat z polędwicą wołową, suszonymi pomidorami, ogórkiem, orzechami 
nerkowca i sosem balsamicznym 

Mix of lettuce with beef, dried tomatoes, cucumber, cashew nut and balsamic vinegar

28 zł



Serwowane od poniedziałku do soboty od 9 do 11.

CIABATTY NA CIEPŁO

grillowany kurczak, ser gouda, ogórek, pomidor, mix sałat (515 kcal)
grilled chicken, gouda cheese, cucamber, tomato mix salad (515 kcal) 

14 zł

mozzarella, pomidor, ogórek, świeża bazylia, rukola (401,5 kcal)
mozzarella cheese, tomato, cucamber, basil, rucola (401,5 kcal)

14 zł

grillowane warzywa, mozzarella, rukola (455 kcal) 
grilled vegetable, mozzarella cheese, rucola (455 kcal)

14 zł 

salami pikantne, grillowana papryka, wędzony ser scamorza (726 kcal)
spicy salami, grilled vegetable, smoked scamorza cheese (726 kcal)

 14 zł

Sałatki   /  Salads

Mix sałat z grillowanym kozim serem, pomidorem, ogórkiem, winogronami, 
słonecznikiem w sosie miodowo-rozmarynowym

Mix of lettuce with grilled goat cheese, grapes, sunflower seeds 
with honey-rosemary sauce

24 zł

Mix sałat z krewetkami, szparagami, oliwkami, cebulą, suszonymi pomidorami 
w ostrym sosie miętowo-jogurtowym

Mix of lettuce with prawns, asparagus, olives, onion, dried tomatoes 
in a spicy mint sauce

26 pln 

Skomponuj własną sałatkę  /  Create your own salad 

 
dodatek serowy / cheese 

 gorgonzola, wędzony ser scamorza, ser pecorino, mozzarella
gorgonzola, smoked scamorza cheese,  pecorino, mozzarella

4 zł

 dodatek warzywny / vegetable extras 
pomidor, oliwki, cebula, karczochy, kapary, gruszka

 tomato, olives, onion, artichokes, capers

4 zł

dodatek mięsny / meat 
marynowany kurczak, szynka parmeńska, polędwiczka wieprzowa, 

polędwica wołowa, pieczona kaczka
marinated chicken, parma ham, pork, beef, duck

7 zł

mix sałat / mix lettuce 
sałata lodowa, dębowa, dekoracyjna, radiccio, rukola 

icebarg, radiccio, rucola, spinach

10 zł



Co to jest aperitiv? Napój alkoholowy podawany przed posiłkiem, 
mający na celu pobudzenie apetytu.

Aperol Spritz 

22 zł

Martini Royale Bianco / Royale Rosato 

13 zł

Martini 

10 zł

Camparri 

10 zł

Prosecco

12 zł

Zupy  /  Soups

Zupa jarzynowa „Minestrone”   
Minestrone-Italian vegetable soup

10 zł

Krem z pomidorów z mozzarellą i oliwą bazyliową
Cream of tomato with mozzarella and basil oil 

10 zł

Krem z pomidorów z sokiem ze świeżych pomarańczy
Cream of tomato with fresh orange juice

10 zł
 

Pikantna zupa rybna
Spicy fish soup

22 zł

Polecamy dodatki
Tastes better with:

Pieczywo / bread 

2 zł 

Focaccia 

9 zł 

Grissini

1 zł



Od środy polecamy pyszne mule na trzy sposoby:
Every Wednesday fresh mussels served in three ways:

Mule duszone ze świeżymi pomidorami w białym winie
Mussels braised with fresh tomatoes in white wine 

26 zł

Pikantne mule duszone w świeżych pomidorach
Spicy mussels stewed in fresh tomatoes 

26 zł

Mule w sosie serowo-porowym 
Mussels in cheese-leek sauce

26 zł

 Do porcji muli lampka białego półwytrawnego wina w cenie 5 zł
Glass of house white wine for only 5 zł

.

Risotto

Risotto z krewetkami, oliwkami, cebulą, włoską kiełbasą i śmietaną.
Risotto with shrimps, olives, onion, salsiccia sausage in creamy sauce.

27 zł

Risotto z kurczakiem i leśnymi grzybami w sosie śmietanowym.
Risotto with chicken, wild mushrooms in cream sauce.

25 zł 

Risotto z cielęciną, leśnymi grzybami i oliwą truflową.
Risotto with veal, wild mushrooms in truffle sauce.

27 zł 

Risotto wegetariańskie z grillowanymi warzywami, oliwkami, suszonymi pomidorami
 i pesto bazyliowym.

Vegetarian risotto with grilled vegetables, olives, dried tomatoes 
and basil pesto.

25 zł



Deska włoskich serów  
Italian cheese board 

39 zł 

Deska włoskich wędlin
Italian cold cuts board

39 zł 

Deska włoskich serów i wędlin pół na pół 
Selection of Italian cheese and cold cuts

44 zł
 

Garnek muli 
Pot of mussels:  

1 garnek = 1 kg mule / krewetek

Mule duszone ze świeżymi pomidorami w białym winie 
Mussels braised with tomatoes in white wine 

79 zł
 

Mule duszone w pikantnym sosie winno-pomidorowym 
Mussels braised in spicy wine-tomato sauce

79 zł

Garnek krewetek królewskich w sosie winno-pomidorowym 
Pot of royal shrimps in wine-tomato sauce

129 zł

*Czas oczekiwania na danie to około 30 minut, w zależności 
od natężenia ruchu może ulec zmianie.

Proponujemy 10% zniżki na zakup butelki wina lub butelki wódki. 

Makarony domowego wyrobu:
Homemade pasta

Gnocchi z sosem serowym i szpinakiem.
Gnocchi with spinach and cheese sauce.

19 zł 

 Gnocchi z  krewetkami i cukinią. 
Gnocchi with shrimps and zucchini. 

25 zł

Lasagne z sosem bolońskim.
Lasagne with bolognese sauce.

24 zł 

 Lasagne ze szpinakiem i pieczarkami. 
 Lasagne with spinach and mushrooms.  

23 zł                                                                                        

 Macaroni z czosnkiem, pomidorem, szynką parmeńską i rukolą na oliwie.
Macaroni pasta with garlic, cherry tomatoes, parma ham, rucola in olive oil.

24 zł 

Macaroni z kurczakiem, szpinakiem, suszonymi pomidorami w delikatnym 
sosie śmietanowym.

Macaroni pasta with chicken, spinach, dried tomatoes in creamy sauce.  

25 zł

 Pappardelle z leśnymi grzybami w sosie śmietanowym.
Pappardelle pasta with wild mushrooms in creamy sauce.

25 zł 

Pappardelle z polędwicą wołową i leśnymi grzybami (pikantne).  
Pappardelle pasta with sirloin and wild mushrooms (spicy).

29 zł 

Spaghetti Bolognese.
Spaghetti Bolognese.

21 zł  



Przystawki Zimne:

Caprese 
Świeże pomidory przekładane serem mozzarella z oliwą ziołową 

 Fresh tomatoes with mozzarella cheese

15zł 

 Carpaccio wołowe podane na rukoli z parmezanem i oliwą z oliwek
Beef carpaccio-beef fillet leaves with rucola and parmezan cheese

22 zł  

Antipasto Pergamin - Focaccia z rozmarynem i solą morską, salami, parmezan, 
gorgonzola, pate z kaczki, tapenada z oliwek i prażonego słonecznika

Focaccia with rosemary and sea salt,salami, parmezan, gorgonzola cheese, duck pate, 
olive and roasted sunflower tapenada)

25 zł

Przystawki Ciepłe:

Bruschetta z pomidorami i serem mozzarella
Bruschetta with tomatoes and mozzarella cheese 

14 zł   

Crostini z szynką parmeńską, pikantnym salami, anchois, mozzarellą i domowym 
pate z kaczki 

Crostini-crispy toasts with parma ham, spicy salami, anchovy, mozzarella 
and homemade duck pate

17 zł

 Grillowane warzywa na rukoli z oliwą z oliwek, parmezanem 
i sosem balsamicznym

Grilled vegetables on rocket salad with parmezan, olive oil and balsamic sauce

21 zł

 Krewetki duszone na maśle z czosnkiem i pietruszką podane z grzankami
Shrimps braised in butter with garlic and parsley served on toast 

23 zł

Makarony domowego wyrobu:
Homemade pasta

Tagliatelle z kurczakiem, orzechami włoskimi i brokułami
Tagliatelle pasta with chicken, walnuts and broccoli 

25 zl

Tagliatelle z łososiem i szpinakiem
Tagliatelle pasta with salmon and spinach 

27 zł

Tagliatelle z krewetkami, suszonymi pomidorami, szpinakiem na oliwie
Taglitelle pasta with shrimps, dried tomatoes, spinach in olive oil

27 zł

Ravioli domowego wyrobu:

Pierożki z serem ricotta i świeżym szpinakiem
Ravioli with ricotta cheese and spinach

22 zł  

Pierożki z wędzonym łososiem i świeżą cukinią w sosie z różowego pieprzu
Ravioli with smoked salmon and zucchini in pink peppercorn sauce

25 zł



Mix sałat z kurczakiem, pomidorem, czerwoną cebulą, parmezanem, 
kaparami i sosem anchois  

Mix of lettuce with chicken, tomato, red onion, parmezan, capers and anchovy sauce

22 zł

 Mix sałat z grillowanymi warzywami, mozzarellą, grillowanymi ząbkami czosnku 
i oliwą ziołową

Mix of lettuce with grilled vegetables, mozzarella, garlic and herb olive oil

19 zł

 Mix sałat z gorgonzolą, gruszką, orzechami nerkowca, winogronami 
pomidorem i sosem malinowym

Mix of lettuce with gorgonzola, pear, cashew nut, grape, tomato and raspberry sauce  

21 zł

Mix sałat z polędwiczką wieprzową, papryką, pomidorem, serem pecorino,
 żurawiną i sosem miodowo-rozmarynowym

Mix of lettuce with pork loin, papper, tomato, pecorino cheese, 
cranberries and honey-rosemary sauce

22 zł

Mix sałat z pieczoną kaczką, ogórkiem, orzechami włoskimi, winogronami, 
cytrusami i sosem malinowym

Mix of lettuce with roasted duck, cucumber, walnuts, grapes, citrus and raspberry sauce  

25 zł

Mix sałat z wędzonym łososiem, karczochami, kaparami, czerwoną cebulą, 
oliwkami i sosem vinegret

Mix of lettuce with smoked salmon, artichokes, capers, onions, olives
 and vinaigrette sauce

29 zł

Mix sałat z polędwicą wołową, suszonymi pomidorami, ogórkiem, orzechami 
nerkowca i sosem balsamicznym 

Mix of lettuce with beef, dried tomatoes, cucumber, cashew nut and balsamic vinegar

28 zł

Pizza

Margherita  
sos pomidorowy, ser mozzarella
tomato sauce, mozzarella cheese    

Con spinaci  
ser mozzarella, szpinak, biała mozarella, ser pecorino, oliwa

mozzarella cheese, spinach, pecorino cheese, olive             

 Capricciosa  
sos pomidorowy, ser mozzarella, pieczarki, szynka

tomato sauce, mozzarella cheese, mushrooms, ham  

Carbonara 
sos carbonara, ser mozzarella, boczek, cebula czerwona

carbonara sauce, mozzarella cheese, becon, red onion

Calabrese 
sos pomidorowy, ser mozzarella, tuńczyk, cebula biała

tomato sauce, mozzarella  cheese, tune, onion 

Vegetariana 
sos pomidorowy, ser mozzarella, grillowane warzywa

tomato sauce, mozzarella cheese, grilled vegetable

Siciliana  
sos pomidorowy, ser mozzarella, salami łagodne, pomidor, pieczarki, papryka

tomato sauce, mozzarella cheese, spicy/mild salami, fresh tomatoes, mushrooms, pappers

Frutti di Mare 
sos pomidorowy, ser mozzarella, owoce morza 

 tomato sauce, mozzarella cheese, seafood

Parma  
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka parmeńska, rukola, parmezan
tomato sauce, mozzarella cheese, parma ham, rucola, parmezan cheese 

Peperoni 
(łagodne, pikantne) sos pomidorowy, ser mozzarella, salami

tomato sauce, mozzarella cheese, salami
 

Vulcano 
sos pomidorowy, ser mozzarella, salami pikantne, gorgonzola, jalapenos
tomato sauce, mozzarella cheese, spicy salami, gorgonzola cheese, jalapenos

14 zł / 16 zł

19 zł / 22 zł

21 zł / 23 zł

21 zł / 23 zł

21 zł / 23 zł

21 zł / 23 zł 

23 zł / 27 zł

25 zł / 27 zł 

25 zł / 27 zł

21 zł / 23 zł

22 zł / 24 zł 
 
 
  

mała  /  duża



Mix sałat z grillowanym kozim serem, pomidorem, ogórkiem, winogronami, 
słonecznikiem w sosie miodowo-rozmarynowym

Mix of lettuce with grilled goat cheese, grapes, sunflower seeds 
with honey-rosemary sauce

24 zł

Mix sałat z krewetkami, szparagami, oliwkami, cebulą, suszonymi pomidorami 
w ostrym sosie miętowo-jogurtowym

Mix of lettuce with prawns, asparagus, olives, onion, dried tomatoes 
in a spicy mint sauce

26 pln 

Skomponuj własną sałatkę  /  Create your own salad 

 
dodatek serowy / cheese 

 gorgonzola, wędzony ser scamorza, ser pecorino, mozzarella
gorgonzola, smoked scamorza cheese,  pecorino, mozzarella

4 zł

 dodatek warzywny / vegetable extras 
pomidor, oliwki, cebula, karczochy, kapary, gruszka

 tomato, olives, onion, artichokes, capers

4 zł

dodatek mięsny / meat 
marynowany kurczak, szynka parmeńska, polędwiczka wieprzowa, 

polędwica wołowa, pieczona kaczka
marinated chicken, parma ham, pork, beef, duck

7 zł

mix sałat / mix lettuce 
sałata lodowa, dębowa, dekoracyjna, radiccio, rukola 

icebarg, radiccio, rucola, spinach

10 zł

Pizza

Quattro stagioni  
sos pomidorowy, ser mozzarella, karczochy, pieczarki, szynka, oliwki 

tomato sauce, mozzarella cheese, artichokes, mushrooms, ham, olives

Quattro formaggi 
 sos serowy, ser mozzarella, pecorino, ricotta, gorgonzola, parmezan, bazylia

cheese sauce, mozzarella cheese, pecorino, ricotta, gorgonzola, parmezan, basil

Molto buona  
sos pomidorowy, ser mozzarella, żurawina, ser scamorza, salami pikantne  

tomato sauce, mozzarella cheese, cranberry, scamorza cheese, spicy salami

Con pollo
sos pomidorowy, ser mozzarella, grillowany kurczak, papryka, kukurydza

tomato sauce, mozzarella cheese, grilled chicken, peppers, corn 

Con salmone affumicato 
sos mascarpone, ser mozzarella, szpinak, łosoś wędzony

mascarpone cheese, mozzarella cheese, spinach, smoked salmon

Salame e funghi
sos pomidorowy, ser mozzarella, ser scamorza, salami pikantne, 

leśne grzyby z rozmarynem, cebula
tomato sauce, mozzarella, spice salami, onion, wild mushrooms with rosemary

           
Pere e peperoncino 

sos pomidorowy, ser mozarella, gorgonzola, gruszka, jalapenos 
 tomatoe sauce, mozzarella cheese, gorgonzola, pearl, jalapenos

Davvero 
sos serowy, mozzarella, pecorino, ricotta, gorgonzola,

parmezan, szpinak, orzechy
cheese sauce, mozzarella, pecorino, ricotta, gorgonzola, parmezan, walnuts 

Don Padre 
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, ricotta, pomidor

tomato sauce, mozzarella cheese, ham, ricotta, tomatoes
    

Calzone con salame 
(łagodne, pikantne) / Calzone con prosciutto cotto sos pomidorowy, 

ser mozzarella, salami, papryka
 (mild, spicy)- tomato sauce, mozzarella cheese, salami, peppers

 Calzone con prosciutto cotto- tomato sauce, mozzarella cheese, 
mushrooms, ham, onion

23 zł / 25 zł

25 zł / 28 zł 

23 zł / 25 zł

25 zł / 27 zł

27 zł / 29 zł 

24 zł / 26 zł  

23 zł / 25 zł

25 zł / 27 zł  

23 zł 25 zł

24 zł
 
 
  

mała  /  duża



Zupa jarzynowa „Minestrone”   
Minestrone-Italian vegetable soup

10 zł

Krem z pomidorów z mozzarellą i oliwą bazyliową
Cream of tomato with mozzarella and basil oil 

10 zł

Krem z pomidorów z sokiem ze świeżych pomarańczy
Cream of tomato with fresh orange juice

10 zł
 

Pikantna zupa rybna
Spicy fish soup

22 zł

Polecamy dodatki
Tastes better with:

Pieczywo / bread 

2 zł 

Focaccia 

9 zł 

Grissini

1 zł

Pizza

Dodatki:

Dodatkowy sos: 
pomidorowy, czosnkowy, serowy 
Extra sauce: tomato, garlic, cheese  

3 zł

Dodatek mięsny: 
szynka, salami łagodne lub pikantne, boczek, kurczak, tuńczyk

marinated chicken, parma ham, pork, beef, duck

5 zł 

łosoś wędzony / smoked salmon

 7 zł 

Dodatek warzywny: 
pomidor, oliwki, pieczarki, cebula, papryka, por, karczochy 

tomato, olives, onion, artichokes, capers 

 4 zł

 Dodatek serowy:
 parmezan, gorgonzola, pecorino, mozarella, scamorza 

4 zł

Focaccia:  

al rosmarino, con olive, con pomidori secchi, aglio e olio

9 zł



Risotto z krewetkami, oliwkami, cebulą, włoską kiełbasą i śmietaną.
Risotto with shrimps, olives, onion, salsiccia sausage in creamy sauce.

27 zł

Risotto z kurczakiem i leśnymi grzybami w sosie śmietanowym.
Risotto with chicken, wild mushrooms in cream sauce.

25 zł 

Risotto z cielęciną, leśnymi grzybami i oliwą truflową.
Risotto with veal, wild mushrooms in truffle sauce.

27 zł 

Risotto wegetariańskie z grillowanymi warzywami, oliwkami, suszonymi pomidorami
 i pesto bazyliowym.

Vegetarian risotto with grilled vegetables, olives, dried tomatoes 
and basil pesto.

25 zł

Mięsa  /  Meat

Grillowany filet z kurczaka podany na blanszowanych warzywach.
Grilled chicken breast served with seasonal vegetables.

26 zł 

Filet z kurczaka nadziewany suszonymi pomidorami i szynką parmeńską w sosie 
truflowym podany z ziemniakami w rozmarynie.

Chicken fillet stuffed with dried tomatoes and parma ham in truffle sauce served with baked 
potatoes in rosemary.

29 zł

Żeberka w ciemnym słodkim sosie z ziemniakami opiekanymi w rozmarynie. 
Ribs in brown sweet sauce served with baked potatoes in rosemary.

33 zł

Polędwiczki wieprzowe w sosie serowym podane z gnocchi.
Pork tenderloin in cheese sauce served with gnocchi.

34 zł

Eskalopki cielęce w sosie grzybowym podane z pappardelle.
Veal escallops in mushroom sauce served with pappardelle pasta. 

35 zł

Filet z kaczki na rukoli w sosie wiśniowym z ziemniakami opiekanymi
w rozmarynie.

Duck fillet in cherry sauce served with beaked potatoes in rosemary. 

39 zł 

Grillowana polędwica wołowa podana na świeżym szpinaku. 
Grilled beef sirloin steak served on spinach. 

51 zł

Polędwica wołowa w sosie serowym z zielonym pieprzem 
z ziemniakami opiekanymi w rozmarynie.

Beef sirloin steak in cheese sauce with green pepper served 
with baked potatoes in rosemary. 

56 zł



Gnocchi z sosem serowym i szpinakiem.
Gnocchi with spinach and cheese sauce.

19 zł 

 Gnocchi z  krewetkami i cukinią. 
Gnocchi with shrimps and zucchini. 

25 zł

Lasagne z sosem bolońskim.
Lasagne with bolognese sauce.

24 zł 

 Lasagne ze szpinakiem i pieczarkami. 
 Lasagne with spinach and mushrooms.  

23 zł                                                                                        

 Macaroni z czosnkiem, pomidorem, szynką parmeńską i rukolą na oliwie.
Macaroni pasta with garlic, cherry tomatoes, parma ham, rucola in olive oil.

24 zł 

Macaroni z kurczakiem, szpinakiem, suszonymi pomidorami w delikatnym 
sosie śmietanowym.

Macaroni pasta with chicken, spinach, dried tomatoes in creamy sauce.  

25 zł

 Pappardelle z leśnymi grzybami w sosie śmietanowym.
Pappardelle pasta with wild mushrooms in creamy sauce.

25 zł 

Pappardelle z polędwicą wołową i leśnymi grzybami (pikantne).  
Pappardelle pasta with sirloin and wild mushrooms (spicy).

29 zł 

Spaghetti Bolognese.
Spaghetti Bolognese.

21 zł  

Ryby i owoce morza / Fish & Seafood

Dorsz w sosie winnym z oliwkami i suszonymi pomidorami 
podany z ryżem prowansalskim.

Cod fillet in wine sauce with olives, dried tomatoes served with rice.

33 zł 

Grillowany filet z łososia podany na szpinaku z czosnkiem.
Grilled salmon fillet with spinach and garlic.

38 zł

Sandacz duszony w maśle podany na blanszowanych warzywach. 
Zender braised in butter served with seasonal vegetables.

39 zł

Krewetki królewskie (6 szt.) na makaronie tagliatelle w pikantnym sosie winnym.
Black Tiger prawns (6pcs) served with tagliatelle pasta in spicy wine sauce.

43 zł



Tagliatelle z kurczakiem, orzechami włoskimi i brokułami
Tagliatelle pasta with chicken, walnuts and broccoli 

25 zl

Tagliatelle z łososiem i szpinakiem
Tagliatelle pasta with salmon and spinach 

27 zł

Tagliatelle z krewetkami, suszonymi pomidorami, szpinakiem na oliwie
Taglitelle pasta with shrimps, dried tomatoes, spinach in olive oil

27 zł

Ravioli domowego wyrobu:

Pierożki z serem ricotta i świeżym szpinakiem
Ravioli with ricotta cheese and spinach

22 zł  

Pierożki z wędzonym łososiem i świeżą cukinią w sosie z różowego pieprzu
Ravioli with smoked salmon and zucchini in pink peppercorn sauce

25 zł

Menu dziecięce  /  Children's menu

Krem z pomidorów 
Cream of tomatoes

6 zł

Zupa jarzynowa 
Vegetable Soup

6 zł

Fileciki z kurczaka z frytkami i sałatką
Chicken fillets with french fries and salad

15 zł

Mini burger z grillowanym kurczakiem, frytkami i sałatką
Mini burger with grilled chicken, fries and salad

15 zł

Pizza z serem i szynką
Pizza with cheese and ham

15 zł

Pizza z serem i szynką i ananasem
Pizza with cheese and ham and pineapple

16 zł

Lody 
Ice cream

6 zł

Naleśniki z dżemem owocowym i sosem czekoladowym
Pancakes with fruit jam and chocolate sauce

8 zł

Zestaw: zupa, drugie danie i deser w cenie 25 zł 
Set of soup, second dish and dessert for 25 zł



Margherita  
sos pomidorowy, ser mozzarella
tomato sauce, mozzarella cheese    

Con spinaci  
ser mozzarella, szpinak, biała mozarella, ser pecorino, oliwa

mozzarella cheese, spinach, pecorino cheese, olive             

 Capricciosa  
sos pomidorowy, ser mozzarella, pieczarki, szynka

tomato sauce, mozzarella cheese, mushrooms, ham  

Carbonara 
sos carbonara, ser mozzarella, boczek, cebula czerwona

carbonara sauce, mozzarella cheese, becon, red onion

Calabrese 
sos pomidorowy, ser mozzarella, tuńczyk, cebula biała

tomato sauce, mozzarella  cheese, tune, onion 

Vegetariana 
sos pomidorowy, ser mozzarella, grillowane warzywa

tomato sauce, mozzarella cheese, grilled vegetable

Siciliana  
sos pomidorowy, ser mozzarella, salami łagodne, pomidor, pieczarki, papryka

tomato sauce, mozzarella cheese, spicy/mild salami, fresh tomatoes, mushrooms, pappers

Frutti di Mare 
sos pomidorowy, ser mozzarella, owoce morza 

 tomato sauce, mozzarella cheese, seafood

Parma  
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka parmeńska, rukola, parmezan
tomato sauce, mozzarella cheese, parma ham, rucola, parmezan cheese 

Peperoni 
(łagodne, pikantne) sos pomidorowy, ser mozzarella, salami

tomato sauce, mozzarella cheese, salami
 

Vulcano 
sos pomidorowy, ser mozzarella, salami pikantne, gorgonzola, jalapenos
tomato sauce, mozzarella cheese, spicy salami, gorgonzola cheese, jalapenos

Dodatki  /  Extras

Pieczywo  /  Homemade bread 

4 zł

Grzanki czosnkowe  /  Garlic toast

5 zł

Ziemniaki opiekane w rozmarynie z czosnkiem 
Baked potatoes in rosemary 

5 zł

Pomidory z cebulką i oliwą / Tomatoes with onion and olive oil

5 zł 

Makaron / Pasta
5 zł

Ryż / Rice

5 zł 

Gnocchi (kluseczki ziemniaczane)
Gnocchi (potato dumplings)

5 zł
 

Blanszowane sezonowe warzywa  
Seasonal blanched vegetables

                                                                
 7 zł   

Grillowane warzywa: bakłażan, cukinia, papryka, cebula czerwona, czosnek, koper 
włoski

Grilled vegetables: aubergine, zucchini, peppers, red onion, garlic, fennel   

7 zł 

Mała sałatka z pomidorami i oliwą
Mix of lettuce salad with tomatoes and olive

 6 zł

Świeży szpinak z czosnkiem
Spinach with garlic

7 zł 

Parmezan
parmezan cheese

5 zł



Quattro stagioni  
sos pomidorowy, ser mozzarella, karczochy, pieczarki, szynka, oliwki 

tomato sauce, mozzarella cheese, artichokes, mushrooms, ham, olives

Quattro formaggi 
 sos serowy, ser mozzarella, pecorino, ricotta, gorgonzola, parmezan, bazylia

cheese sauce, mozzarella cheese, pecorino, ricotta, gorgonzola, parmezan, basil

Molto buona  
sos pomidorowy, ser mozzarella, żurawina, ser scamorza, salami pikantne  

tomato sauce, mozzarella cheese, cranberry, scamorza cheese, spicy salami

Con pollo
sos pomidorowy, ser mozzarella, grillowany kurczak, papryka, kukurydza

tomato sauce, mozzarella cheese, grilled chicken, peppers, corn 

Con salmone affumicato 
sos mascarpone, ser mozzarella, szpinak, łosoś wędzony

mascarpone cheese, mozzarella cheese, spinach, smoked salmon

Salame e funghi
sos pomidorowy, ser mozzarella, ser scamorza, salami pikantne, 

leśne grzyby z rozmarynem, cebula
tomato sauce, mozzarella, spice salami, onion, wild mushrooms with rosemary

           
Pere e peperoncino 

sos pomidorowy, ser mozarella, gorgonzola, gruszka, jalapenos 
 tomatoe sauce, mozzarella cheese, gorgonzola, pearl, jalapenos

Davvero 
sos serowy, mozzarella, pecorino, ricotta, gorgonzola,

parmezan, szpinak, orzechy
cheese sauce, mozzarella, pecorino, ricotta, gorgonzola, parmezan, walnuts 

Don Padre 
sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, ricotta, pomidor

tomato sauce, mozzarella cheese, ham, ricotta, tomatoes
    

Calzone con salame 
(łagodne, pikantne) / Calzone con prosciutto cotto sos pomidorowy, 

ser mozzarella, salami, papryka
 (mild, spicy)- tomato sauce, mozzarella cheese, salami, peppers

 Calzone con prosciutto cotto- tomato sauce, mozzarella cheese, 
mushrooms, ham, onion

Desery  /  Desserts

Panna cotta z musem malinowym
Panna cotta with raspberry mousse

10 zł

Tiramisu

13 zł

Tort czekoladowy z nutą malinową
Chocolate cake with a touch of raspberry sauce

14 zł 

Profiterolki z musem z białej czekolady i prażonymi orzechami
Profiterolls with white chocolate mousse and dried nuts

14 zł 

Lody Bianco/Nero - lody śmietankowe, czekoladowe, likier czekoladowy 
i bita śmietana

Bianco/Nero-ice cream, chocolate, whipped cream and chocolate liqueur

16 zł
 

Espresso affogato - espresso z gałką lodów
Affogato espresso- espresso with scoop of ice cream

9 zł

Słodkie Marzenia / Sweet dreams:

Czekolada czarna
Hot chocolate with whipped cream

9 zł

Czekolada biała
White hot chocolete with whipped cream

9 zł 

Czekolada smakowa - banan, orzech, pomarańcza z cynamonem, kokos, amaretto, 
truskawka

Flavored hot chocolete - banana, walnut, orange with cinnamon, coconut, amaretto

9 zł 

Czekolada z wiśniami i rumem/wiśniówką
Hot chocolate with cherries and rum/kirsch 

14 zł



Soki ze świeżych owoców i warzyw 
Freshly squeezed juice from fruits and vegetables

   Jabłkowy / Apple

10 zł 

 Marchwiowy / Carrot

10 zł  

Pomarańczowy / Orange

10 zł 

 Grejpfrutowy / Grapefruit

10 zł  

Vita-Moc  (jabłko, marchew, seler) 
Vita-Power (apple, carrot, celery)

12 zł  

Detoks  (jabłko, marchew, pomarańcza) 
Detox (apple, carrot, orange)

12 zł  

Odporność  (jabłko, marchew, pomarańcza, imbir)
Resistance (apple, carrot, orange, ginger)  

12 zł 
   

Koktajle z młodego jęczmienia: Young barley
 ZIELONE JABŁKO (sok z młodego jęczmienia, świeży sok jabłkowy) 

GREEN APPLE (young barley juice, fresh apple juice)

12 zł   

ORZEŹWIENIE (sok z młodego jęczmienia, świeży sok jabłkowy, limonka, ogórek) 
REFRESHMENT (young barley juice, fresh apple juice, lime cucumber)

13 zł
  

 LAWENDA (sok z młodego jęczmienia, syrop lawendowy, sok z cytryny, 
świeży sok jabłkowy)

LAVENDER (young barley juice, lavender syrup, lemon juice, fresh apple juice)  

14zł 



Grillowany filet z kurczaka podany na blanszowanych warzywach.
Grilled chicken breast served with seasonal vegetables.

26 zł 

Filet z kurczaka nadziewany suszonymi pomidorami i szynką parmeńską w sosie 
truflowym podany z ziemniakami w rozmarynie.

Chicken fillet stuffed with dried tomatoes and parma ham in truffle sauce served with baked 
potatoes in rosemary.

29 zł

Żeberka w ciemnym słodkim sosie z ziemniakami opiekanymi w rozmarynie. 
Ribs in brown sweet sauce served with baked potatoes in rosemary.

33 zł

Polędwiczki wieprzowe w sosie serowym podane z gnocchi.
Pork tenderloin in cheese sauce served with gnocchi.

34 zł

Eskalopki cielęce w sosie grzybowym podane z pappardelle.
Veal escallops in mushroom sauce served with pappardelle pasta. 

35 zł

Filet z kaczki na rukoli w sosie wiśniowym z ziemniakami opiekanymi
w rozmarynie.

Duck fillet in cherry sauce served with beaked potatoes in rosemary. 

39 zł 

Grillowana polędwica wołowa podana na świeżym szpinaku. 
Grilled beef sirloin steak served on spinach. 

51 zł

Polędwica wołowa w sosie serowym z zielonym pieprzem 
z ziemniakami opiekanymi w rozmarynie.

Beef sirloin steak in cheese sauce with green pepper served 
with baked potatoes in rosemary. 

56 zł

Napoje  /  Beverages

Zimne napoje / Cold drinks 

Woda Górska Natura 0,3l / 0,5l / 1l
Water „Górska Natura” 0,3l / 0,5l / 1l

5 zł / 7 zł / 17 zł

Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Light, Mirinda, 7 up, Schweppes, Ice Tea 0,2l
6 zł

Soki Toma (pomarańcz, jabłko, grejpfrut, czarna porzeczka, pomidor) 0,2l
Toma juice (orange, apple, grapefruit, blackcurrant, tomato) 0,2l

6zł

Woda mineralna Evian/Badoit 0,33 / 0,75l
Mineral water Evian/Badoit 0,33 / 0,75l

9/18 zł

Energy Drink 0,25l
10 zł

Lemoniada / Lemonade
10 zł

Napary z owocami

 Frutti di bosco znakomita mieszanka owoców lasu
Excellent blend of forest fruits

8 zł

Sogno d’amore
Mieszanka o niepowtarzalnym karmelowo–owocowym smaku

Bend of carmel-fruity taste
8 zł

Relaxing
Delikatna mieszanka ziół poprawiająca nastrój

Delicate mix of herbs
8 zł

Pai mu tan
Biała herbata zwana „białą piwonią”

White tea called „white peony”
8 zł



Dorsz w sosie winnym z oliwkami i suszonymi pomidorami 
podany z ryżem prowansalskim.

Cod fillet in wine sauce with olives, dried tomatoes served with rice.

33 zł 

Grillowany filet z łososia podany na szpinaku z czosnkiem.
Grilled salmon fillet with spinach and garlic.

38 zł

Sandacz duszony w maśle podany na blanszowanych warzywach. 
Zender braised in butter served with seasonal vegetables.

39 zł

Krewetki królewskie (6 szt.) na makaronie tagliatelle w pikantnym sosie winnym.
Black Tiger prawns (6pcs) served with tagliatelle pasta in spicy wine sauce.

43 zł

Herbaty   /  Tea

Herbaty czarne  / Black Tea: 

English breakfast 
                                                Orange Pekoe di Ceylon     

8 zł 

Earl grey imperiale 
Czarna, indyjska herbata

                                                       Black Indian tea          

8 zł 

Rosa d’inverno
Japońska mieszanka płatków róż i słonecznika

                                 Japanese blend of rose flakes and sunflower          

                                                                  8 zł 
 

Herbaty zielone / Green Tea 

Special Gunpowder
Jedna z najbardziej popularnych herbat chińskich 

One of the most famous Chinese tea  
     

8 zł  

Marrakech mint
Mieszanka liści zielonej herbaty i mięty nana

Leafs of green tea blended with nana mint

8 zł

Special Jasmine
Mieszanka liści herbaty zielonej i jaśminu

Mix jasmine and green tea leafs
                                                                 

                                                                 8 zł 

 



Krem z pomidorów 
Cream of tomatoes

6 zł

Zupa jarzynowa 
Vegetable Soup

6 zł

Fileciki z kurczaka z frytkami i sałatką
Chicken fillets with french fries and salad

15 zł

Mini burger z grillowanym kurczakiem, frytkami i sałatką
Mini burger with grilled chicken, fries and salad

15 zł

Pizza z serem i szynką
Pizza with cheese and ham

15 zł

Pizza z serem i szynką i ananasem
Pizza with cheese and ham and pineapple

16 zł

Lody 
Ice cream

6 zł

Naleśniki z dżemem owocowym i sosem czekoladowym
Pancakes with fruit jam and chocolate sauce

8 zł

Zestaw: zupa, drugie danie i deser w cenie 25 zł 
Set of soup, second dish and dessert for 25 zł

Kawa  /  Coffee

Espresso - klasyczne espresso
classic espresso

6 zł 

Espresso doppio - podwójne espresso
double espresso 

7 zł 

Espresso machiato - espresso z dodatkiem mleka 
espresso with milk 

7 zł

Espresso con panna - espresso z bitą śmietaną
espresso with whipped cream

7 zł  

Kawa czarna / black coffee

6 zł

Kawa biała / white coffee

7 zł

Cappuccino 
espresso, aksamitne spienione mleko 

espresso, steamed milk

8zł

Cappuccino grande / 330 ml 

11 zł 

Cappuccino con panna 
 cappuccino z bitą śmietaną / cappuccino with whipped cream 

10 zł

Latte macchiato
 espresso, gorące mleko, mleczna pianka 

espresso, hot milk, frothy milk 

11 zł

Latte macchiato smakowe: 
orzech, kokos, amaretto, czekolada, wanilia,karmel,

 irish cream, cynamon 
wolnut, coconut, amaretto, chocolate, vanilla, carmel, irish cream, cinnamon

12 zł 



Pieczywo  /  Homemade bread 

4 zł

Grzanki czosnkowe  /  Garlic toast

5 zł

Ziemniaki opiekane w rozmarynie z czosnkiem 
Baked potatoes in rosemary 

5 zł

Pomidory z cebulką i oliwą / Tomatoes with onion and olive oil

5 zł 

Makaron / Pasta
5 zł

Ryż / Rice

5 zł 

Gnocchi (kluseczki ziemniaczane)
Gnocchi (potato dumplings)

5 zł
 

Blanszowane sezonowe warzywa  
Seasonal blanched vegetables

                                                                
 7 zł   

Grillowane warzywa: bakłażan, cukinia, papryka, cebula czerwona, czosnek, koper 
włoski

Grilled vegetables: aubergine, zucchini, peppers, red onion, garlic, fennel   

7 zł 

Mała sałatka z pomidorami i oliwą
Mix of lettuce salad with tomatoes and olive

 6 zł

Świeży szpinak z czosnkiem
Spinach with garlic

7 zł 

Parmezan
parmezan cheese

5 zł

Kawa  /  Coffee

Moccha - espresso, czekolada, spienione mleko, bita śmietana
espresso, chocolate, steamed milk, whipped cream, 

11 zł 

Honey latte - espresso, miód, spienione mleko
espresso, honey, steamed milk

12 zł  

Kawa z alkoholem / Cofee with alcohol 

Frangelico caffe 
espresso, gorące mleko, mleczna pianka, likier orzechowy 

espresso, hot milk, frothy milk, wolnut liqueur    

 13 zł        
                    

Amaretto caffe 
kawa czarna, likier migdałowy, bita śmietana 

black coffee, almond liqueur, whipped cream

13 zł 

Rum caffe
kawa czarna, rum, bita śmietana 
black coffee, rum, whipped cream

14 zł 

Adwokatka
kawa czarna, adwokat, bita śmietana 
black coffee, advocat, whipped cream

14 zł

 Irish caffe 
 kawa czarna, whiskey, bita śmietana
black coffee, whiskey, whipped cream 

16 zł



Panna cotta z musem malinowym
Panna cotta with raspberry mousse

10 zł

Tiramisu

13 zł

Tort czekoladowy z nutą malinową
Chocolate cake with a touch of raspberry sauce

14 zł 

Profiterolki z musem z białej czekolady i prażonymi orzechami
Profiterolls with white chocolate mousse and dried nuts

14 zł 

Lody Bianco/Nero - lody śmietankowe, czekoladowe, likier czekoladowy 
i bita śmietana

Bianco/Nero-ice cream, chocolate, whipped cream and chocolate liqueur

16 zł
 

Espresso affogato - espresso z gałką lodów
Affogato espresso- espresso with scoop of ice cream

9 zł

Słodkie Marzenia / Sweet dreams:

Czekolada czarna
Hot chocolate with whipped cream

9 zł

Czekolada biała
White hot chocolete with whipped cream

9 zł 

Czekolada smakowa - banan, orzech, pomarańcza z cynamonem, kokos, amaretto, 
truskawka

Flavored hot chocolete - banana, walnut, orange with cinnamon, coconut, amaretto

9 zł 

Czekolada z wiśniami i rumem/wiśniówką
Hot chocolate with cherries and rum/kirsch 

14 zł

   Piwo beczkowe
    Draft beer

                                               Tyskie Klasyczne 0,3 / 0,5l     

       7/9 zł

   Piwo butelkowe 
    Bottled beers

    
                                                    

    Grolsch 0,45l 

      12 zł 

 Książęce Złote Pszeniczne /Ciemne Łagodne/Czerwony Lager/Golden Ale  0,5l  

     10 zł 

                                           Lech Premium/Lech Free 0,33l    

      8 zł 

                                                         Redd’s 0,4l       

       10 zł  

    Apple Cider 0,25l                                                                                                             

      10 zł 

Piwo  /  Beer



   Jabłkowy / Apple

10 zł 

 Marchwiowy / Carrot

10 zł  

Pomarańczowy / Orange

10 zł 

 Grejpfrutowy / Grapefruit

10 zł  

Vita-Moc  (jabłko, marchew, seler) 
Vita-Power (apple, carrot, celery)

12 zł  

Detoks  (jabłko, marchew, pomarańcza) 
Detox (apple, carrot, orange)

12 zł  

Odporność  (jabłko, marchew, pomarańcza, imbir)
Resistance (apple, carrot, orange, ginger)  

12 zł 
   

Koktajle z młodego jęczmienia: Young barley
 ZIELONE JABŁKO (sok z młodego jęczmienia, świeży sok jabłkowy) 

GREEN APPLE (young barley juice, fresh apple juice)

12 zł   

ORZEŹWIENIE (sok z młodego jęczmienia, świeży sok jabłkowy, limonka, ogórek) 
REFRESHMENT (young barley juice, fresh apple juice, lime cucumber)

13 zł
  

 LAWENDA (sok z młodego jęczmienia, syrop lawendowy, sok z cytryny, 
świeży sok jabłkowy)

LAVENDER (young barley juice, lavender syrup, lemon juice, fresh apple juice)  

14zł 

   Piwo beczkowe
    Draft beer

                                               Tyskie Klasyczne 0,3 / 0,5l     

       7/9 zł

   Piwo butelkowe 
    Bottled beers

    
                                                    

    Grolsch 0,45l 

      12 zł 

 Książęce Złote Pszeniczne /Ciemne Łagodne/Czerwony Lager/Golden Ale  0,5l  

     10 zł 

                                           Lech Premium/Lech Free 0,33l    

      8 zł 

                                                         Redd’s 0,4l       

       10 zł  

    Apple Cider 0,25l                                                                                                             

      10 zł 

Koktajle  /  Cocktails

Drinki typu long 

Cuba Libre
Bacardi Superiore, pepsi, limonka

Bacardi Superiore, pepsi, lime

14 zł 

                                                       Lynchburg Lemonade      
Jack Daniel’s, triple sec, 7 up, sok z cytryny

Jack Daniel’s, triple sec, 7 up, lemon juice 

18 zł

                                                      Jack Honey Lemonade      
Jack Daniel’s Honey, tonic, cytryna 

Jack Daniel’s Honey, tonic, lemon  

16 zł

                                                          Long Island Ice Tea       
wódka, tequila, rum, gin, triple sec, sok z cytryny, pepsi

vodka, tequila, rum, gin, triple sec, lemon juice, pepsi

22 zł 

                                                             Tequila Sunrise      
tequila, sok pomarańczowy, grenadyna

tequila, orange juice, grenadine

16zł 

Mojito 
rum Bacardi Superior, mięta, cukier trzcinowy, woda gazowana

rum Bacardi Superior, mint, brown sugar, fizzy water

16 zł

Mojito truskawkowe lub malinowe  
 rum Bacardi Superior, woda gazowana, owoce

rum Bacardi Superior, fizzy water, fruits  

18zł 



Zimne napoje / Cold drinks 

Woda Górska Natura 0,3l / 0,5l / 1l
Water „Górska Natura” 0,3l / 0,5l / 1l

5 zł / 7 zł / 17 zł

Pepsi, Pepsi Max, Pepsi Light, Mirinda, 7 up, Schweppes, Ice Tea 0,2l
6 zł

Soki Toma (pomarańcz, jabłko, grejpfrut, czarna porzeczka, pomidor) 0,2l
Toma juice (orange, apple, grapefruit, blackcurrant, tomato) 0,2l

6zł

Woda mineralna Evian/Badoit 0,33 / 0,75l
Mineral water Evian/Badoit 0,33 / 0,75l

9/18 zł

Energy Drink 0,25l
10 zł

Lemoniada / Lemonade
10 zł

Napary z owocami

 Frutti di bosco znakomita mieszanka owoców lasu
Excellent blend of forest fruits

8 zł

Sogno d’amore
Mieszanka o niepowtarzalnym karmelowo–owocowym smaku

Bend of carmel-fruity taste
8 zł

Relaxing
Delikatna mieszanka ziół poprawiająca nastrój

Delicate mix of herbs
8 zł

Pai mu tan
Biała herbata zwana „białą piwonią”

White tea called „white peony”
8 zł

Koktajle  /  Cocktails

Krwawa Mery 
wódka Maximus, sok pomidorowy, pieprz, sól, tabasco, sos worcester

pepper, salt, tabasco, worcestershire sauce  

18zł 

Sex on the beach
Finlandia Redberry, Archers, Malibu, sok pomarańczowy

Finlandia Redberry, Archers, Malibu,

18zł 

Drinki typu short  

Vodka Sour
wódka Maximus, świeza cytryna,  cukier trzcinowy, kruszony lód

vodka Maximus, lemon juice,  brown sugar, crushed ice

14zł  

Old Fashioned 
Jack Daniel’s, cukier trzcinowy, skórka pomarańcza, angostura  bitters

Jack Daniel’s, brown sugar, orange zest, angostura  bitters

16zł 

Manhattan
Jack Daniel’s, Martini Rosso, angostura bitters

Jack Daniel’s, Martini Rosso, angostura bitters  

16zł  

Negroni 
Seagram’s Gin, Martini Rosso, Campari, woda gazowana, pomarańcza 

Seagram’s Gin, Martini Rosso, Campari, fizzy water, orange    

17zł

Black Russian
wódka Maximus, kahlua
vodka Maximus, kahlua  

 
16zł  



Herbaty czarne  / Black Tea: 

English breakfast 
                                                Orange Pekoe di Ceylon     

8 zł 

Earl grey imperiale 
Czarna, indyjska herbata

                                                       Black Indian tea          

8 zł 

Rosa d’inverno
Japońska mieszanka płatków róż i słonecznika

                                 Japanese blend of rose flakes and sunflower          

                                                                  8 zł 
 

Herbaty zielone / Green Tea 

Special Gunpowder
Jedna z najbardziej popularnych herbat chińskich 

One of the most famous Chinese tea  
     

8 zł  

Marrakech mint
Mieszanka liści zielonej herbaty i mięty nana

Leafs of green tea blended with nana mint

8 zł

Special Jasmine
Mieszanka liści herbaty zielonej i jaśminu

Mix jasmine and green tea leafs
                                                                 

                                                                 8 zł 

 

Koktajle  /  Cocktails

White Russian 
wódka Maximus, kahlua, śmietanka 

vodka Maximus, kahlua, cream   

16zł  

Caipirinha 
Cachaca, limonki, cukier trzcinowy  

Cachaca, lime, brown sugar   

16zł 

Caipiroska 
wódka Maximus, limonka, cukier trzcinowy

vodka Maximus, lime, brown suger    

14zł  

Cosmopolitan 
 Finlandia Redberry, Cointreau, cytryna, sok z czarnej porzeczki

Finlandia Redberry, Cointreau, lemon, blackberry juice  
16zł

Margarita
tequila, Cointreau, limonka

16 zł

Margerita owocowa
Frozen Margarita truskawkowa/malinowa, tequila, Cointreau, limonka

Frozen Margarita strawberry/raspberry, tequila, Cointreau, lime

18zł

Daiquri
Rum, syrop cukrowy, limonka

Rum, sugar, syrup lime

14 zł

Daiquri owocowe  /  Fruit Daiquri
Rum, syrop cukrowy, limonka, owoce (maliny lub truskawki)

Rum, sugar syrup, lime, fruits (raspberries or strawberries)

16zł



Espresso - klasyczne espresso
classic espresso

6 zł 

Espresso doppio - podwójne espresso
double espresso 

7 zł 

Espresso machiato - espresso z dodatkiem mleka 
espresso with milk 

7 zł

Espresso con panna - espresso z bitą śmietaną
espresso with whipped cream

7 zł  

Kawa czarna / black coffee

6 zł

Kawa biała / white coffee

7 zł

Cappuccino 
espresso, aksamitne spienione mleko 

espresso, steamed milk

8zł

Cappuccino grande / 330 ml 

11 zł 

Cappuccino con panna 
 cappuccino z bitą śmietaną / cappuccino with whipped cream 

10 zł

Latte macchiato
 espresso, gorące mleko, mleczna pianka 

espresso, hot milk, frothy milk 

11 zł

Latte macchiato smakowe: 
orzech, kokos, amaretto, czekolada, wanilia,karmel,

 irish cream, cynamon 
wolnut, coconut, amaretto, chocolate, vanilla, carmel, irish cream, cinnamon

12 zł 

Alkohole

10 zł
8 zł

11 zł
10 zł
13 zł
8 zł

10 zł
12 zł

20 zł
11 zł
12 zł
11 zł
10 zł
11 zł
10 zł
8 zł

13 zł
11 zł

11 zł
11 zł
11 zł
 13 zł

Wódka 40 ml
Finlandia Platinium 
Finlandia Vodka
Finlandia 101 

Finlandia flavored
(Lime, Cranberry, Redberry, Blackkurant,

Mango,Grapefruit, Spices)
Maximus Vodka

Chopin Rye 
Belveder 

Belveder Intense 
Grey Goose 

Krupnik
Żubrówka 
Wiśniówka

Żołądkowa gorzka

Tequila/Rum/Gin
Tequila El Jimador Blanco 

Tequila El Jimador Reposado
Herradura Blanco / Plata

Herradura Reposado 
Herradura Anejo
Bacardi Superior

Bacardi Black 
Bacardi Gold

Bacardi Oakheart
Bacardi Reserva

Bacardi Ron 8 Anos 
Bacardi Razz
Bacardi Limon 

Bombay Saphire
Seagrams Gin 

Hendricks
Cachaca

Brandy/Cognac 40 ml
Baron Otard V.S

Hennessy VS
 Hennessy Fine
Hennessy XO

16 zł
9 zł

12 zł
9 zł

8 zł
12 zł
16 zł
18 zł
16 zł
8 zł
8 zł
8 zł
8 zł

11 zł
13 zł
20 zł
22 zł
24 zł
10 zł
11 zł
14 zł
11 zł
12 zł
13 zł
12 zł
12 zł
13 zł
10 zł
15 zł
13 zł

Whisky/Bourbon
 Jack Daniel’s

Jack Daniel’s Honey 
Gentleman Jack

Jack Daniel’s Single Barrel
the Famous Grouse 
Macallan Amber 
Macallan Sienna
Macallan Ruby 
Tullamore Dew

Ballantine’s
Chivas 12 yo

Dewar ’s White Label
Woodford Reserve

14 zł
14 zł
18 zł
25 zł
13 zł
28 zł
34 zł
70 zł
11 zł
11 zł
17 zł
16 zł
28 zł

16 zł
18 zł
22 zł
60 zł

Alkohole włoskie / Italian alcohol

Martini (bianco/rose/rosso/extra dry) 100ml
Limoncello 40ml 
Amaretto 40ml
Campari 40ml 
Sambuca 40ml

Aperol 40ml
Amaro Lucano 40ml 

Grappa La Trentina 20ml

Liqueur 40ml.
Chambord

Southern Comfort 
Jagermeister

Kahlua
Advocat 
Baileys
Malibu
Krupnik 

Cointreau 
Flavored liqueurs De Kuyper 

(Blue Curacao, Triple Sec, Chocolate)
Galliano 

Creme de cassis
Archers

Metaxa ******* 



Moccha - espresso, czekolada, spienione mleko, bita śmietana
espresso, chocolate, steamed milk, whipped cream, 

11 zł 

Honey latte - espresso, miód, spienione mleko
espresso, honey, steamed milk

12 zł  

Kawa z alkoholem / Cofee with alcohol 

Frangelico caffe 
espresso, gorące mleko, mleczna pianka, likier orzechowy 

espresso, hot milk, frothy milk, wolnut liqueur    

 13 zł        
                    

Amaretto caffe 
kawa czarna, likier migdałowy, bita śmietana 

black coffee, almond liqueur, whipped cream

13 zł 

Rum caffe
kawa czarna, rum, bita śmietana 
black coffee, rum, whipped cream

14 zł 

Adwokatka
kawa czarna, adwokat, bita śmietana 
black coffee, advocat, whipped cream

14 zł

 Irish caffe 
 kawa czarna, whiskey, bita śmietana
black coffee, whiskey, whipped cream 

16 zł

Informacje / Information

1/2 porcji kosztuje 60% ceny 
Half portion costs 60 % of full dish price

 (dotyczy wybranych pozycji) 

Czas oczekiwania na danie gorące to około 20 minut, 
w zależności od natężenia ruchu czas może ulec zmianie 

Average time for hot dish is about 20 minutes, it might change on busy 
period

*****

Obsługa kelnerska nie jest wliczona do rachunku
Service is not included

Do stolika od 8-osób doliczamy 10% serwisu 
Table of 8-people or above -10 % service charge   

 

*****

W menu są dostępne potrawy ze śladowymi ilościami glutenu
Some of our dishes are gluten free

(proszę zapytać kelnera / please ask our staff for more details)  
 

Gramatury dań znajdują się do wglądu u managera restauracji
For full meal descriptions (weight dish) please ask the manager

 


