SAŁATKI

SINCE 2017

CEZAR

MENU
ZUPY
KREM POMIDOROWY
parmezan, bazylia / 20 zł

ZUPA TAJSKA TOM KHA
kurczak, mleko kokosowe, cherry,
pieczarki, chilli, kolendra / 27 zł

ZUPA DNIA
zapytaj nas jaką zupę przygotowaliśmy

PRZYSTAWKI
FOCACCIA
rozmaryn, sól morska, oliwy smakowe 22 zł

sałata rzymska, grzanki, boczek, sos Cezar,
parmezan,grillowany kurczak 39 zł
+krewetki 5szt /46 zł

HALLOUMI
ser halloumi, kuskus perłowy z pesto,
pieczona dynia, pomidorki cherry,
rzodkiewka, ogórek, prażone ziarna,
winegret 38 zł

KOZA
buraki w balsamico, pieczony kozi ser,
pomarańcza, borówki, orzechy włoskie,
rukola, mieszane sałaty, żurawinowy
winegret 38 zł

JESIENNA
marynowana polędwiczka wieprzowa,
grillowana cukinia i papryka z
czosnkiem, mix sałat, pomidorki cherry,
ogórek, prażone ziarna, balsamico,
parmezan 44 zł

+ do sałatek polecamy chrupiącą
mini focaccię 9 zł

BRUSCHETTA
pomidor malinowy, mozzarella,
czosnek,bazylia, rukola, cherry
parmezan (4szt) 28 zł

FRYTKI Z BATATA
frytki z batata z parmezanem
i natką pietruszki, sos bbq 21 zł

GYOZA
japońskie pierożki z warzywami,
chilli, kiełki, kolendra, orzeszki,
sos słodko-pikantny 28 zł

STREET FOOD
BAO BAO
bułeczki BAO (3szt) z chrupiącymi
warzywami w sosie słodko-pikantnym,
prażone orzeszki, kolendra, chilli,
orzeszki 30 zł
+kurczak 12 zł,
+krewetki 6szt 18 zł
+tofu 6 zł

KREWETKI BLACK TIGER

BURGER KLASYK

krewetki (5szt), smażone na maśle z
czosnkiem i chilli, bagietka 38 zł

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

CALAMARI FRITTI
chrupiące kalmary, sos aioli,
natka pietruszki 38 zł

TATAR WOŁOWY
ręcznie siekana polędwica wołowa,
szalotka, shimej, ogórek, pieczywo 50 zł

BURGER HALLOUMI
maślana bułka,grillowany ser halloumi,
guacamole,salaty, rukola,
pomidor, mayo 33 zł
+ frytki lub pieczone ziemniaczki 10 zł
+ mix sałat z winegretem 12 zł

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

MAKARONY
RYBY I OWOCE
MORZA

GNOCCHI ROSSI
ręcznie wyrabiane gnocchi buraczane z
mascarpone i orzechami włoskimi, sos
gorgonzola, mikrozioła, parmezan 40 zł

GNOCCHI TARTUFO
kluseczki gnocchi, polędwiczka
wieprzowa, pasta z czarnych trufli,
sos śmietanowy, parmezan 49 zł

TAGLIATELLE Z KURKAMI
makaron tagliatelle, kurki, kurczak, sos
śmietanowy, parmezan 47 zł/ wege 36 zł

TAGLIATELLE SEPIA
czarny makaron tagliatelle, krewetki
5szt, pomidorki cherry, czosnek, chilli,
białe wino, parmezan 51 zł

FRUTTI DI MARE
makaron tagliatelle, krewetki, kalmary,
małże, sos pomidorowy z mascarpone,
natka pietruszki, czosnek 72 zł

PAD THAI
orientalny makaron ryżowy,
sos słodko-pikantny, kiełki, szczypior,
jajko, orzeszki ziemne, kolendra 33 zł
+kurczak 13 zł, +wołowina 18 zł
+krewetki 17 zł

MIĘSO
KURCZAK SUPREME
pierś z kurczaka z kostką, kluseczki
gnocchi w sosie kurkowym, rukola z
pomidorkami cherry 53 zł

SCHAB Z KOŚCIĄ
grillowany kotlet schabowy, opiekane
młode ziemniaki z rozmarynem,
domowa musztarda miodową, mix sałat
55 zł

STEK BLACK ANGUS 220G/250G

SANDACZ
Filet z sandacza, risotto homarowe,
pieczone pomidorki cherry
z estragonem 69 zł

GARNUSZEK MULI
mule na białym winie, czosnek, chilli,
masło, natka pietruszki,focaccia 53 zł

OWOCE MORZA
krewetki, kalmary, małże, czosnek, chilli,
białe wino, masło, natka pietruszki,
focaccia 1 os -70 zł
/ 2 os - 120 zł

PIZZA
MARGHERITA
pomidory San Marzano, mozzarella,
bazylia 27 zł

CAPRICIOSA
pomidory San Marzano, mozzarella, szynka,
pieczarki 28 zł

CHORIZO PICANTE
pomidory San Marzano, mozzarella, salami
chorizo, papryczki pepperoni 33 zł

PARMA

pomidory San Marzano, mozzarella, rukola,
szynka parmeńska, cherry, parmezan 39 zł

PANCETTA
sos śmietanowy, mozzarella, boczek, młoda
cebulka, dynia, parmezan 33 zł

TARTUFO BIANCA
sos śmietankowy, mozzarella, pieczarki,
pasta z czarnych trufli 35 zł

sezonowana wołowina rasy Black
Angus, sos kurkowy, frytki, mieszane
sałaty 39 zł/100g

PERA

STEK Z POLĘDWICY WOŁOWEJ 180G

FRANCESCA Nasz specjał!

polędwica wołowa, grillowane
sezonowe warzywa, pieczone ziemniaki
z truflą sos zielonego pieprzu 62zł/
100g

sos śmietankowy, gorgonzola, gruszka, szpinak,
orzechy włoskie 34 zł
somidory San Marzano, mozzarella, krewetki
(6szt), mascarpone, cherry, rukola / ciemne
ciasto barwione sepią 43 zł
*do pizzy podajemy oliwy smakowe

NAPOJE

MENU DLA DZIECI

NAPOJE GAZOWANE 0,25L
ZESTAW KUBUSIA PUCHATKA
nuggetsy z kurczaka z frytkami 23 zł

Coca Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite,
Tonic Kinley 0,25 / 9 zł

GNOCCHI PSI PATROL

WODA KROPLA BESKIDU

kluseczki gnocchi w sosie śmietanowym z
parmezanem 23 zł

Kropla Beskidu / Kropla Delice 0,33 / 8 zł

PRZYSMAK KRÓLA LWA

FUZETEA

pulpeciki drobiowe z kaszą jaglaną i warzywami
w sosie pomidorowym, gotowane
ziemniaczki 30 zł (GF/LF)

SOKI GRANINI 0,25L

DESERY
BEZA PAVLOVA
krem mascarpone, sezonowe owoce,
mus z owoców leśnych, Oreo 23 zł

KULA CZEKOLADOWA
lody waniliowe, konfitura owocowa, granola,
gorący sos z białej czekolady 28 zł

DESER DNIA
zapytaj nas o deser dnia

herbata mrożona 0,25l / 9 zł
jabłko, pomarańcz, grejpfrut,
truskawka, ananas, pomidorowy 0,25l 9 zł

KARAFKA WODY
woda z owocami i miętą 1l / 18 zł

DOMOWA LEMONIADA
cytrusowa / marakuja / borówka / gruszka
0,4 - 14 zł / 1l - 21 zł

ESPRESSO TONIC
espresso, lód, tonic Kinley 16 zł

ŚWIEŻE SOKI
pomarańcza / grejpfrut 0,3 / 18 zł

SMOOTHIE ZIELONE

KAWA ILLY
Espresso / 10 PLN
Espresso doppio / 13 PLN

szpinak, imbir, banan, ananas 0,4 / 18 zł

SMOOTHIE CZERWONE
truskawki, banan, cytryna 0,4 / 18 zł

Czarna kawa / 11 PLN
Biała kawa / 12 PLN
Cappuccino m/d 13 PLN/ 17 PLN
Latte macchiato / 15 PLN
Kawa mrożona / 18 PLN
*mleko roślinne lub bez laktozy +3 zł

NAPARY
NAPAR IMBIROWY
imbir, miód, cytrusy, rozmaryn 18 zł

HERBATA DAMMANN
czarna / zielona / jaśminowa / miętowa / rooibos /
owocowa 13 zł

PIWO
KOZEL JASNY Z BECZKI
mały 0,3l 10 zł / duży 0,5l 13 zł
POLANIN - KRAFTOWE PIWO
Pilsner / Pszeniczne 0,3 13 zł (vegan)
KSIĄŻĘCE
Pszeniczne / Ciemne łagodne /
Czerwony lager 0,5l 15 zł
PIWO BEZALKOHOLOWE
zapytaj nas o smaki / 0,3l 12 zł

JESTEŚMY RESTAURACJĄ PRZYJAZNĄ CZWORONOGOM - JEŚLI TWÓJ PUPIL JEST GŁODNY ZAPYTAJ O MISKĘ Z PSIMI PRZYSMAKAMI

