SERDECZNIE WITAMY W NASZEJ RESTAURACJI
Zapraszamy do delektowania się
propozycjami z bogatej karty menu.
Organizujemy także przyjęcia okolicznościowe
(urodziny, chrzciny, imprezy okolicznościowe oraz spotkania biznesowe)

PRZYSTAWKI
Carpaccio wołowe

38,00

(cienko krojona surowa polędwica, rukola, kapary, parmezan, podawane z pieczywem)

Małże alla diavola

28,00

(pikantne małże w sosie czosnkowo-pomidorowym z zieloną pietruszką, podawane
z gorącymi bułeczkami)

Sałaty

Sałata z krewetkami

28,00

(mix sałat, krewetki, czosnek, pomidory, ogórki zielone, oliwki)

Sałata z łososiem

28,00

(mix sałat, łosoś wędzony, pomidory, ogórki zielone, oliwki, kukurydza)

Sałata parmeńska

28,00

(mix sałat, szynka parmeńska, tarty parmezan, pomidory, ogórki zielone, brzoskwinia)

Sałata Shiro

28,00

(mix sałat, grillowany kurczak, papryka świeża, pomidory, kukurydza, ser feta, grzanki)

Sałata błękitna

28,00

(mix sałat, grillowany kurczak, winogrono, granat, ser błękitny, pestki dyni)
Sałaty serwujemy z bułeczkami na ciepło i sosem do wyboru: vinegret, czosnkowy, domowy

Makarony

Rigatoni al quatro formaggi

28,00

Rigatoni z kurczakiem

28,00

Rigatoni con croccoli

28,00

Tortelini ze szpinakiem

28,00

Tortelini brokułowe

28,00

Spaghetti bolognese

28,00

Spaghetti marine

29,00

Tagliatelle z kurkami

28,00

Tagliatelle pollo

28,00

Lasagne

28,00

(zapiekane: makaron rigatoni, 4 rodzaje sera, sos pomidorowo-śmietanowy, parmezan)
(makaron rigatoni, kurczak, pieczarki, brokuły, sos śmietanowy, parmezan)
(makaron rigatoni, brokuły, łosoś wędzony, parmezan, sos śmietankowo-pomidorowy)
(makaron tortelini, szynka, boczek wędzony, szpinak, sos śmietankowy, parmezan)
(makaron tortelini, brokuły, szynka, kukurydza, sos śmietankowy, parmezan, rukola)
(makaron spaghetti w sosie mięsno-pomidorowym, parmezan)
(makaron spaghetti, krewetki, czosnek, pomidorki koktajlowe,
pesto bazyliowe, sos śmietanowy, parmezan)
(makaron tagliatelle, kurczak, kurki, cebula, sos śmietankowy, rukola, parmezan)
(makaron tagliatelle, kurczak, szpinak, sos śmietankowy, rukola, parmezan)
(mięso mielone, szynka, sos pomidorowo-śmietankowy, parmezan, ser żółty)

Bruschette
(włoska grzanka z oliwą i czosnkiem)
z tuńczykiem, cebulą, kukurydzą, serem i sosem czosnkowym
z pomidorami, grillowanym bakłażanem, czosnkiem, serem i sosem pomidorowym
z pomidorami, kurczakiem, czosnkiem, serem i sosem pomidorowym

19,00
19,00
19,00

Zupy
Zupa szefa (codziennie nowa propozycja)

8,00

Zestawy obiadowe
(do dań obiadowych proponujemy zupę szefa gratis)

Szpinakowa uczta

34,00

(roladki drobiowe faszerowane szpinakiem i mozzarellą w sosie szpinakowym,
kluseczki gnocchi, sałatka wiosenna)

Łososiowa uczta

36,00

(roladki drobiowe faszerowane wędzonym łososiem i mozzarellą w sosie serowym,
kluseczki gnocchi, sałatka wiosenna)

Pierś grillowana

34,00

(talarki ziemniaczane, sos z zielonego pieprzu, sałatka wiosenna)

Pieczarkowy duet

34,00

(pierś w płatkach, pieczarki w sosie śmietanowym, frytki, zestaw surówek)

Danie drwala

36,00

(polędwiczki wieprzowe na ostro w sosie z cebulką i chili,
talarki ziemniaczane, zestaw surówek)

Pieczarkowa dolina

36,00

(polędwiczki wieprzowe, pieczarki w sosie śmietankowym, kluski śląskie, sałatka wiosenna)

Schab po sztygarsku

34,00

(z boczkiem i cebulką pod serową pierzynką, frytki, zestaw surówek)

Schab firmowy

32,00

(schab panierowany, ziemniaki puree, zestaw surówek)

Rolada wieprzowa

34,00

(nadziewana boczkiem, ogórkiem konserwowym i cebulką, kluski śląskie, czerwona kapusta)

Rolada wołowa

37,00

(nadziewana boczkiem, ogórkiem konserwowym i cebulką, kluski śląskie, czerwona kapusta)

Stek wołowy z grilla

46,00

(talarki ziemniaczane, sałatka wiosenna, sos pieprzowy)

Serowe duo

31,00

(panierowany ser gouda, frytki, zestaw surówek)

Złota kurka dla dzieci

16,00

(filet z kurczaka w panierce, frytki, surówka, ketchup)

Złota rybka dla dzieci
(filet z ryby, frytki, surówka, ketchup)

16,00

Ryby
Pstrąg (frytki, zestaw surówek)

34,00

Łosoś grillowany (frytki, sałatka wiosenna)

38,00

Łosoś grillowany z makaronem tagliatelle (w sosie szpinakowym)

36,00

Mintaj złocisty (mintaj panierowany, dufinki, zestaw surówek)

34,00

Pizza tradycyjna
Prosciutto

mała (20 cm)

duża (30 cm)

20,00

26,00

20,00

26,00

20,00

26,00

21,00

27,00

21,00

27,00

21,00

27,00

21,00

27,00

21,00

27,00

21,00

27,00

21,00

27,00

21,00

27,00

21,00

27,00

22,00

28,00

22,00

28,00

23,00

29,00

22,00

28,00

23,00

28,00

(sos pomidorowy, szynka, pieczarki, ser)

Toarmina
(sos pomidorowy, szynka, szpinak, ser)

Hawai
(sos pomidorowy, szynka, ananas, ser)

Tricolore
(sos pomidorowy, szynka, papryka, cebula, oliwki, kukurydza, ser)

Sparare
(sos pomidorowy, boczek, pieczarki, cebula, pomidory, czosnek, ser)

Decoro
(sos pomidorowy, szynka, pieczarki, papryka, czosnek, ser)

Rosario
(sos pomidorowy, szynka, salami, kukurydza, pieczarki, cebula, papryka, ser)

Diavola
(pikantna: sos pomidorowy, salami, kapary, papryka, cebula, peperoni, oliwki, ser)

Quattro Stagioni
(sos pomidorowy, szynka, salami, pieczarki, karczochy, ser)

Mexicana
(pikantna: sos pomidorowy, szynka, salami, pieczarki, papryka, cebula, peperoni, ser)

Piacere
(sos pomidorowy, salami, boczek, cebula, kukurydza, ser)

Dolce Vita
(sos pomidorowy, piersi z kurczaka, szynka, kukurydza, pieczarki, ser)

Italiano
(sos pomidorowy, ser mozzarella, pomidory, oliwki czarne, szynka parmeńska, rucola)

Meloni
(sos pomidorowy, pestki dyni, szynka parmeńska, ser camembert,
rukola, świeży melon)

Shiro
(sos pomidorowy, szynka, polędwiczki z kurczaka, boczek, mięso bolognese,
kukurydza, brokuły, cebula, ser)

Biała
(sos śmietanowy, szynka, salami, brokuły, oliwki czarne, ser)

Bella
(sos pomidorowy, szynka parmeńska, suszone pomidory, ser mozzarella, rukola)

Pizza wegetariańska
Margherita

mała (20 cm)

duża (30 cm)

13,00

19,00

19,00

25,00

22,00

28,00

22,00

28,00

22,00

28,00

22,00

28,00

(sos pomidorowy, ser)

Fungi
(sos pomidorowy, pieczarki, ser)

Capricciosa
(sos pomidorowy, kapary, pieczarki, karczochy, oliwki, ser)

Vegetariana
(sos pomidorowy, brokuły, szpinak, pomidory, czosnek, ser)

Ottimo
(sos pomidorowy, pieczarki, pomidory, czosnek, cebula, oliwki, ser)

Formaggi
(sos pomidorowy, ser mozzarella, ser gouda, ser gorgonzola, ser camembert)

Pizza owoce morza, ryby
Tonno

mała (20 cm)

duża (30 cm)

20,00

26,00

23,00

29,00

24,00

30,00

24,00

29,00

24,00

29,00

(sos pomidorowy, tuńczyk, cebula, ser)

Gamberetti
(sos pomidorowy, krewetki, czosnek, ser)

Permaloso
(sos pomidorowy, krewetki, bekon, cebula, czosnek, zielone oliwki, ser)

Frutti di Mare
(sos pomidorowy, owoce morza, czosnek, ser)

Marinara
(sos pomidorowy, crème fraiche, wędzony łosoś, ser)

Sos czosnkowy lub pomidorowy lub ketchup: 1 zł
Opakowanie na wynos: 2 zł

Desery, ciasta
Zielono mi

19,00

(lody, owoce kiwi i jabłek, bita śmietana, polewa)

Bakaliowa impresja

21,00

(lody, bita śmietana, bakalie, polewa)

Red Fruit

20,00

(lody, bita śmietana, owoce czerwone, polewa)

Deser fit

14,00

(jogurt naturalny, musli, owoce)

Truskawkowy czar

21,00

(lody, bita śmietana, truskawki, polewa)

Niebiański sekret

19,00

(lody, bita śmietana, wiórki czekolady, polewa)

Banana Heaven

20,00

(lody, bita śmietana, banany, polewa)

Waniliowa niespodzianka

20,00

(lody, bita śmietana, owoce, polewa)

Owocowy ogród

20,00

(lody, bita śmietana, mix owoców, polewa)

Snickers

19,00

(lody, bita śmietana, orzeszki ziemne, polewa)

Malinowa uczta

18,00

(maliny na gorąco, lody, bita śmietana)

Jagodowa pokusa

18,00

(jagody na gorąco, lody, bita śmietana)

Witaminowe szaleństwo

14,00

(owoce, bita śmietana)

Tiramisu

14,00

(aromatyczne biszkopty z amaretto, kawą i serem mascarpone)

Sernik domowy

16,00

Szarlotka domowa

16,00

(na gorąco z lodami i bitą śmietaną)

Kawa mrożona

14,00

(espresso, lody waniliowe, bita śmietana, polewa)

Desery dla dzieci
Motylek

10,00

(lody, bita śmietana, polewa, lentilki)

Niedźwiadek
(lody, bita śmietana, polewa, lentilki)

10,00

Napoje gorące
Kawa z ekspresu duża
Kawa z ekspresu mała
Espresso
Doppio Espresso
Cappuccino małe
Cappuccino duże
Caﬀe Latte
Latte macchiato
Herbata
Dzbanek herbaty Richmont
Czekolada na gorąco
Advocat coﬀee

8,00
7,00
7,00
8,00
9,00
11,00
10,00
11,00
6,00
10,00
9,00
13,00

Frappe coﬀee

10,00

Irish coﬀee

14,00

Kawa po wiedeńsku

10,00

(espresso, advocat, amaretto, mleko)
(espresso, mleko, kostki lodu)

(espresso, whisky, bita śmietana, cukier trzcinowy)
(espresso, bita śmietana, wiórki czekolady)

Syropy do kawy

(waniliowy, czekoladowy, orzechowy, biała czekolada, amaretto, szarlotka)

2,00

Grzańce
Grzane piwo 0,4l

10,00

Grzane wino 0,25l

10,00

Napoje
Coca-Cola 0,25l

5,00

Coca-Cola zero 0,25l

5,00

Fanta Orange 0,25l

5,00

Sprite 0,25l

5,00

Kinley tonic 0,25l

5,00

Kropla Delice (gazowana) 0,33l

5,00

Kropla Beskidu (niegazowana) 0,33l

5,00

Nestea 0,25l

6,00

(cytrynowa z trawą cytrynową, brzoskwiniowa z hibiskusem)

Cappy 0,25l

6,00

(pomarańczowy, jabłkowy, porzeczkowy, grapefruitowy, multiwitamina, pomidorowy)

Burn napój energetyczny 0,25l
Herbata mrożona Richmont 0,4l

9,00
10,00

Soki wyciskane ze świeżych owoców i warzyw
Sok owocowy mix 0,3l

14,00

Sok jabłkowy 0,3l

12,00

Sok grapefruitowy 0,3l

14,00

Sok pomarańczowy 0,3l

14,00

Sok warzywno-owocowy 0,3l

14,00

Piwa beczkowe
Tyskie Gronie 0,5l

7,00

Tyskie Gronie 0,3l

6,00

Pilsner Urquell 0,5l (sezonowo)

9,00

Pilsner Urquell 0,3l (sezonowo)

7,00

Kozel 0,5l (sezonowo)

9,00

Lech 0,5l

7,00

Lech 0,3l

6,00

Książęce Pszeniczne lub Czerwone 0,5l (sezonowo)

9,00

Piwa butelkowe
Pilsner Urquell 0,5l

10,00

Książęce Złote Pszeniczne 0,5l

9,00

Książęce Ciemne Łagodne 0,5l

9,00

Książęce Czerwony Lager 0,5l

9,00

Redd’s smakowe (zapytaj obsługę) 0,4l

7,00

Lech Shandy smakowe (zapytaj obsługę) 0,5l

8,00

Piwa bezalkoholowe
Lech Free 0,00% Lager 0,3l

7,00

Lech Free smakowe 0,00% (zapytaj obsługę) 0,3l

7,00

Likiery
Advocat 4cl

7,00

Malibu 4cl

9,00

Baileys 4cl

11,00

Kahula 4cl

12,00

Wódki
Absolut Vodka 4cl

9,00

Wyborowa 4cl

7,00

Żubrówka na trawie 4cl

7,00

Wiśniówka 4cl

7,00

Żurawinówka 4cl

7,00

Jägermeister 4cl

10,00

Becherovka 4cl

8,50

Gorzka żołądkowa 4cl

7,00

Gorzka żołądkowa Smakowa 4cl (z miętą, czarna wiśnia)

7,00

Wyborowa 0,5l

55,00

Absolut 0,5l

65,00

Finlandia 0,7l

100,00

Aperitif
Campari 4cl

9,00

Martini 8cl

9,00

Gin
Seagram’s Gin 4cl

8,00

Seagram’s Gin Lime
Twisted 4cl

10,00

Gin Lubuski 4cl

8,00

Gin Lubuski Lime 4cl

8,00

Rum
Havana Club 3 4cl

13,00

Havana Club 7 4cl

14,00

Bacardi Superior 4cl

13,00

Bacardi Black 4cl

14,00

Tequila
Sierra Silver 4cl

12,00

Sierra Gold 4cl

13,00

Whisky
Whisky promocja 5cl

11,00

Ballentine’s Finest 4cl

12,00

Ballentine’s12yo 4cl

16,00

Ballentine’s17yo 4cl

18,00

Ballentine’s Brasil 4cl

16,00

Chivas Regal 12yo 4cl

17,00

Jim Beam 4cl

13,00

Passport Scotch 4cl

12,00

Jameson 4cl

14,00

Jack Daniels 4cl

16,00

Jack Daniels Honey 4cl

16,00

Gentelmen Jack 4cl

16,00

Johnnie Walker Red 4cl

12,00

Johnnie Walker Black 4cl

16,00

Cognac, Brendy
Martell VS 4cl

17,00

Hennessy 4cl

17,00

Stock 84 4cl

12,00

Metaxa 5* 4cl

14,00

Metaxa 7* 4cl

16,00

Metaxa Honey 4cl

16,00

