
MENU
KREM POMIDOROWY
parmezan, bazyl ia /  23 zł (GF)

ZUPA TAJSKA TOM KHA

FOCACCIA

ZUPY

STREET FOOD

PRZYSTAWKI

kurczak, mleko kokosowe, cherry,
pieczarki,  chi l l i ,  kolendra / 28 zł (GF)

rozmaryn, sól morska, oliwy smakowe 22 zł

CALAMARI FRITTI
chrupiące kalmary, sos aiol i ,
natka pietruszki 38 zł (GF)

GYOZA
japońskie pierożki z warzywami,
chi l l i ,  kiełki ,  kolendra, orzeszki,
sos słodko-pikantny 29 zł

KREWETKI BLACK TIGER

BRUSCHETTA
pomidor malinowy, pesto z czosnkiem
niedźwiedzim i bazyl ią, mozzarel la,
rukola, cherry (3szt) 25 zł 

krewetki (7 szt),  smażone na maśle z
czosnkiem i chi l l i ,  bagietka 53 zł

TATAR WOŁOWY
ręcznie siekana sezonowana polędwica
wołowa, szalotka, shimej, ogórek,
pieczywo 52 zł

CEZAR
sałata rzymska, grzanki, boczek, sos Cezar,
parmezan,gri l lowany kurczak 42 zł
+krewetki 5szt /46 zł

HALLOUMI
ser hal loumi, kuskus perłowy z pesto z
czosnku niedźwiedziego, szparagi,
edamame, pomidorki cherry, rzodkiewka,
ogórek, prażone ziarna 40 zł 

KOZA
buraki w balsamico, pieczony kozi ser,
pomarańcza, borówki, orzechy włoskie,
rukola, mieszane sałaty, żurawinowy
winegret 39 zł (GF)

BAO BAO
bułeczki BAO (3szt) z chrupiącymi
warzywami w sosie słodko-pikantnym,
prażone orzeszki,  kolendra, chi l l i ,
orzeszki 28 zł
 +kurczak 12 zł,
 +krewetki 6szt 20 zł 
 +tofu 6 zł

wołowina 200g, maślana bułka, sałata,
ogórek, pomidor, cebula, bbq, majonez 33 zł

BURGER KLASYK

BURGER HALLOUMI
maślana bułka, gri l lowany ser hal loumi,
guacamole, salaty, rukola, 
pomidor, ogórek, sos mayo 33 zł

+ frytki lub pieczone ziemniaki 10 zł
+ mix sałat z winegretem 13 zł
+ frytki z batata 15 zł

ZUPA DNIA
zapytaj nas jaką zupę przygotowaliśmy

+ do sałatek polecamy chrupiącą 
mini focaccię 10 zł

*Przy rezerwacjach od 8 osób, do rachunku doliczany jest serwis kelnerski 10% 

S I N C E  2 0 1 7 SAŁATKI

FRYTKI Z BATATA
frytki  z batata z parmezanem 
i natką pietruszki,  sos bbq 22 zł (GF)

MIĘDZY NAMI
marynowana polędwiczka wieprzowa,
gri l lowana cukinia i  papryka z czosnkiem,
mieszane sałaty, pomidorki cherry, ogórek,
prażone ziarna, balsamico, winegret,
parmezan 48 zł (GF)



GNOCCHI ROSSI
ręcznie wyrabiane gnocchi buraczane z
mascarpone i  orzechami włoskimi, sos
gorgonzola, mikrozioła, parmezan 42 zł

TAGLIATELLE ALFREDO 

RYBY I OWOCE
MORZA

MIĘSO

MAKARONY

makaron tagl iatel le, zielone szparagi, sos
Alfredo na śmietance, parmezan,
kurczak 52 zł/  wege 39 zł

STEK BLACK ANGUS 220G/250G
sezonowana wołowina rasy Black
Angus, frytki,  mieszane sałaty, 
sos chimichurri  40 zł/100g (GF)

STEK Z POLĘDWICY WOŁOWEJ 180G

SCHAB Z KOŚCIĄ 
gri l lowany kotlet schabowy z kością
330g, kluseczki gnocchi w sosie
grzybowym, mieszane sałaty 57 zł (GF)

polędwica wołowa, gri l lowane
sezonowe warzywa, pieczone ziemniaki
z truf lami, sos zielonego pieprzu 64zł/
100g (GF)

SANDACZ
Filet z sandacza, r isotto homarowe, 
zielone  szparagi,
ol iwa szczypiorkowa 71 zł (GF)

GARNUSZEK MULI
mule na białym winie, czosnek, chi l l i ,
masło, natka pietruszki, focaccia 56 zł

OWOCE MORZA
krewetki,  kalmary, małże, czosnek, chi l l i ,
białe wino, masło, natka pietruszki,
focaccia 1 os -75 zł 
/  2 os - 125 zł

MARGHERITA
pomidory San Marzano, mozzarel la,
bazyl ia 26 zł

TAGLIATELLE SEPIA
czarny makaron tagl iatel le, krewetki
5szt, pomidorki cherry, czosnek, chi l l i ,
białe wino 53 zł (+szparagi 7 zł)

FRUTTI DI MARE
makaron tagl iatel le, krewetki,  kalmary,
małże, sos pomidorowy z mascarpone,
natka pietruszki,  czosnek 69 zł PIZZA

TARTUFO BIANCA
sos śmietankowy, mozzarel la, pieczarki,
pasta z czarnych truf l i  36 zł

CAPRICIOSA
pomidory San Marzano, mozzarel la, szynka,
pieczarki 28 zł

PARMA

pomidory San Marzano, mozzarel la, krewetki
(6szt),  mascarpone, pomidorki cherry, rukola /
ciemne ciasto barwione sepią 44 zł

PRIMAVERA
sos śmietankowy, mozzarel la, boczek, młoda
cebulka, zielone szparagi, pesto z czosnku
niedźwiedziego, parmezan 39 zł

FRANCESCA 

CHORIZO PICANTE
pomidory San Marzano, mozzarel la, salami
chorizo, papryczki pepperoni 35 zł

pomidory San Marzano, mozzarel la, rukola,
szynka parmeńska, cherry, parmezan 39 zł  

Nasz specjał!

*do pizzy podajemy ol iwy smakowe

orientalny makaron ryżowy,
sos słodko-pikantny, kiełki ,  szczypior,
jajko, orzeszki ziemne, kolendra 36 zł
 +kurczak 14 zł,  +wołowina 18 zł
+krewetki 17 zł

PAD THAI

ZAGRODOWY KURCZAK SUPREME 
kurczak sous-vide, puree z groszku,
młode ziemniaki,  sezonowe warzywa, 
sos maślano-winny 56 zł  (GF)

GNOCCHI CHORIZO 
kluseczki gnocchi, kiełbaska chorizo
picante, sos śmietanowy ze szpinakiem,
parmezan, kurczak 51 zł /wołowina  59 zł 

PERA
sos śmietankowy, gorgonzola, gruszka, szpinak,
orzechy włoskie 34 zł

Bio!

* makarony możemy przygotować 
w wersji bez glutenu


