
Przekąski

1. Polędwiczki z kurczaka (5szt) ..............................13,00

panierowane kawałki kurczaka podawane z sosem do wyboru 

2. Skrzydełka (8szt) ...........................................13,00

panierowane skrzydełka z kurczaka podane z sosem do wyboru 

3. Cebulowe krążki (10szt) .....................................8,00

panierowane krążki cebulowe podane z sosem czosnkowym

4. Nachos .......................................................11,00

kukurydziane chipsy podane z sosem mexykańskim i serowym

5. Nuggets (10szt) .............................................15,00

delikatne kawałki kurczaka podane z sosem pomidorowym

6. Frytki (mega porcja )........................................11,00

7. Pieczywo czosnkowe z serem (6szt) .........................8,00
chrupiąca bagietka z masełkiem czosnkowym oraz serem mozarella

8. Mix .........................................,.................40,00
krążki cebulowe, polędwiczki z kurczaka, skrzydełka, pieczywo czosnkowe, nuggets oraz 3 sosy



Sałatki

1. Sałatka Grecka .............................................20,00
sałata lodowa z papryką, ogórek, pomidor, cebula, oliwki, ser feta oraz sos grecki

2. Sałatka z kurczakiem .......................................20,00
sałata lodowa z kurczakiem, pomidor, ogórek, papryka, cebula, kukurydza oraz sos koperkowy

3. Sałatka Cesar ...............................................20,00
sałata lodowa z kurczakiem, pomidor, ogórek, jajko, grzanki oraz sos cezar

4.Sałatka piwna ................................................23,00
sałata lodowa,sałata radicchio,rucola, roszponka, pierś z kurczaka, ser żółty, jajko, ogórek, 

grzanki,pomidor oraz sos miodowo-musztardowy

5. Sałatka wiosenna z kurczakiem.............................20,00
sałata lodowa, sałata radicchio z kurczakiem,rucola,roszponka,kiełki,winogrono,orzechy włoskie oraz oliwa

6. Sałatka z wędzonym łososiem .............................26,00
sałata lodowa z łososiem, pomidory koktajlowe, ogórek, cebula, orzeszki pinii oraz sos koperkowy



Zupy 

1. Rosół z makaronem ...........................................6,00
delikatny bulion z makaronem, marchewką oraz natką pietruszki

2. Pomidorowa ...................................................6,00
łagodna zupa pomidorowa z makaronem lub ryżem

3. Krem z borowików ............................................7,00
tradycyjny krem z borowików podawany z kromką pieczywa czosnkowego

4. Żurek ..........................................................6,00
tradycyjny żur gotowany na zakwasie podawany z jajkiem oraz białą kiełbaską i pieczywem

5. Krem pomidorowy .............................................7,00
delikatny krem pomidorowy z mozzarellą



Burgery
1. Hamburger  .................................................14,00
kotlet wołowy według receptury Szefa Kuchni w bułce sezamowej z sałatą, pomidorem, cebulą, piklami 

oraz ketchup i sos

2. Hamburger z frytkami .....................................17,00
kotlet wołowy według receptury Szefa Kuchni w bułce sezamowej z sałatą, pomidorem, cebulą, piklami 

oraz ketchup i sos

3. DoubleBurger z frytkami ...................................23,00
podwójna porcja mięsa w bułce sezamowej z sałatą, pomidorem, cebulą, piklami oraz ketchup i sos

4. Cheeseburger z frytkami ...................................19,00
kotlet wołowy według receptury Szefa Kuchni w bułce sezamowej z sałatą, plastrem sera ,pomidorem, 

cebulą, oraz ketchup i sos

5. BeconBurger z frytkami....................................20,00
kotlet wołowy według receptury Szefa Kuchni w bułce sezamowej z grillowanym beconem, sałatą,  

pomidorem, cebulą, piklami  oraz sos BBQ

6. SaladBurger z frytkami ....................................18,00
kotlet wołowy według receptury Szefa Kuchni w bułce sezamowej z sałatą, pomidorem, cebulą, rucolą, 

roszponką i kiełkami oraz ketchup i sos

7. Chickenburger z frytkami ..................................18,00
smażony w panierce kurczak w bułce sezamowej z sałatą, pomidorem, delikatną cebulką, piklami 

oraz ketchup i sos

8. Arkabos tortilla z frytkami ................................19,00
panierowane kawałki kurczaka zawinięte w tortilli z pomidorem, sałatą, cebulą, ogórkiem oraz sos



Makarony
1. Spaghetti Bolognese ........................................20,00
makaron z sosem bolońskim, mięsem mielonym, posypany aromatycznym parmezanem

2. Penne Pesto alla Genovese .................................21,00
makaron z pesto ze świeżej bazylii, kawałki kurczaka, suszone pomidory, orzeszki pinii, posypany

 parmezanem

3. Spaghetti z wędzonym łososiem ...........................23,00
makaron podawany z wędzonym łososiem, kapary, czosnek, sos koperkowy, posypany parmezanem

Ryby
1. Dorsz panierowany ..........................................25,00
panierowany filet z dorsza podawany z frytkami lub ziemniaczkami opiekanymi oraz surówką

2. Filet z łososia ...............................................34,00
smażony filet z łososia podawany z frytkami lub ziemniaczkami opiekanymi oraz surówką



Dania z wieprzowiny

1. Tradycyjny kotlet schabowy ...............................19,00
panierowany kotlet schabowy, podawany z frytkami lub ziemniaczkami opiekanymi oraz surówką

2.Kotlet schabowy zapieczony z serem .......................21,00
tradycyjny kotlet schabowy zapieczony z serem i pieczarkami,  podawany z frytkami lub ziemniaczkami 

opiekanymi oraz surówką

3. Sznycel po wiedeńsku ......................................23,00
tradycyjny kotlet schabowy z jajkiem sadzonym,  podawany z frytkami lub ziemniaczkami opiekanymi 

oraz surówką

4. Żeberka w sosie BBQ ......................................24,00
żeberka pieczone w sosie bbq, podawane z frytkami lub ziemniaczkami opiekanymi oraz surówką



Dania z drobiu

1. Filet z kurczaka z patelni ..................................19,00
panierowana pierś z kurczaka,  podawana z frytkami lub ziemniaczkami opiekanymi oraz surówką

2. Filet z kurczaka zapieczony z serem ......................21,00
panierowana pierś z kurczaka zapiekana z serem i pieczarkami, podawana z frytkami lub ziemniaczkami 

opiekanymi oraz surówką

3. Polędwiczki z kurczaka w sosie kurkowym.................24,00
pierś z kurczaka podawana z sosem kurkowym, serwowana z frytkami lub ziemniaczkami opiekanymi 

oraz surówką

4.  Shoarma drobiowa zapieczona z serem .................23,00
opiekane kawałki mięsa z piersi kurczaka zapiekane z serem, podawana z frytkami lub ziemniaczkami 

opiekanymi oraz surówką i sosem czosnkowym

5. Pierś z kurczaka w sosie śmietanowo-cebulowym .........25,00
kawałki piersi z kurczaka zapiekane w sosie śmietanowo-cebulowym, podawane z frytkami lub 

ziemniaczkami opiekanymi oraz surówką

6. Skrzydełka z kurczaka .....................................19,00
skrzydełka w chrupiącej panierce, serwowane z frytkami lub złocistymi ziemniaczkami, sosem do wyboru

oraz sałatką colesław

7. Strips z kurczaka ...........................................20,00
łagodne polędwiczki drobiowe w chrupiącej panierce, serwowane z frytkami lub złocistymi 

ziemniaczkami, sosem do wyboru oraz sałatką colesław

 



Pizza 32cm 

1. Margherita  ..........................................................20,00
    sos, ser mozarella

2. Rimini  ................................................................21,00
     sos, ser mozarella, szynka
3. Hawajska   ...........................................................21,00

  sos, ser mozarella, szynka, ananas
4. Capriciosa  ...........................................................22,00

  sos, ser mozarella, szynka, pieczarki

5. Bari....................................................................23,00
  sos, ser mozarella, szynka, pieczarki,cebula,papryka, kukurydza
6. Pepperoni .............................................................24,00

  sos,ser mozarella,salami,papryka pepperoni, pieczarki, cebula

7. Greca .................................................................24,00
    sos, ser mozarella,szynka, ser feta, oliwki zielone, pomidor, papryka
8. Modena ...............................................................24,00

  sos, ser mozarella, kurczak w ziołach, ogórek konserwowy, cebula

9. Imperial ..............................................................24,00
  sos, ser mozarella, szynka, boczek, salami, kiełbasa, czosnek

10. Prosciutto............................................................29,00
  sos, ser mozarella, szynka parmeńska, pomidory koktajlowe, rucola, parmezan
11. Wegetariańska......................................................25,00

  sos, ser mozarella, pieczarki, cebula, kukurydza, papryka, oliwki
12. Chicken..............................................................24,00

  sos, ser mozarella, kurczak, kukurydza, czosnek
13. Hawajska Duo ......................................................22,00

 sos, ser mozarella,szynka, ananas, kukurydza
14. Inferno..............................................................24,00

  sos, ser mozarella, szynka, salami, boczek, papryka chili, pieczarki
 15. Diavolo .............................................................25,00
 sos, ser mozarella, szynka,salami,cebula, oliwki, tabasco
 16. Spinaci .............................................................29,00
 sos, ser mozarella, szynka parmeńska, pomidory, czarne oliwki, liście szpinaku, parmezan

Do każdej pizzy podajemy sos pomidorowo-ziołowy oraz czosnkowy 
lub na życzenie oliwa



Dania fit 

1. Filet z kurczaka w ziołach .......................................24,00
pierś z kurczaka w ziołach ugotowana na parze, serwowana z warzywami gotowanymi lub grillowanymi

2. Filet z łososia na parze ..........................................31,00
filet z łososia ugotowany na parze, serwowany z warzywami gotowanymi lub grillowanymi

3. Sok warzywno – owocowy ........................................12,00



Dania dla dzieci
1. Rosołek ............................................................6,00
delikatny bulion z makaronem, marchewką oraz natką pietruszki

2. Pomidorowa ........................................................6,00
łagodna zupa pomidorowa z makaronem lub ryżem

3. Nuggets (10szt) ..................................................15,00
delikatne kawałki kurczaka podawane z sosem pomidorowym

4. Nuggets (6szt) z frytkami.......................................15,00
nuggets 6szt, podane razem z frytkami oraz ketchupem 

5. Frytki małe ........................................................6,00

6. Panierowany filecik z kurczaka .................................15,00
panierowany filet z kurczaka podany z frytkami oraz surówką

7. Pizzerinka .........................................................12,00
margherita, hawajska, rimini, capriciosa

8. Naleśnik z dżemem ................................................7,00
naleśnik z dżemem oraz bitą śmietaną i polewą truskawkową

9. Naleśnik z serem ..................................................8,00
naleśnik z serem oraz bitą śmietana i polewą czekoladową

10. Deser lodowy mały ...............................................7,00
dwie gałki lodów oraz bita śmietana, owoce i polewa

11. Gofr z cukrem pudrem ...........................................7,00

Napoje dla dzieci
1. Sok ze słomką .....................................................3,00
2. Kubuś Play ..........................................................5,00
3. Kubuś Water .......................................................5,00
4. Cappy 0,25l różne smaki ..........................................5,00



Naleśniki 

1. Naleśniki z serem ................................................12,00
naleśniki z białym serem podane z bitą śmietaną oraz polewą czekoladową

2. Naleśniki z serem i jagodami ....................................14,00
naleśniki z białym serem i jagodami podane z bitą śmietaną i polewą owoce leśne

3. Naleśniki z serem i wiśniami .....................................14,00
naleśniki z białym serem i wiśniami podane z bitą śmietaną i polewą owoce leśne

4. Naleśniki z serem i truskawkami ................................14,00
naleśniki z białym serem i truskawkami podane z bitą śmietaną i polewą truskawkową

5. Naleśniki z nutellą i bananem ..............................15,00
naleśnik z kremem nutella oraz bananem, bitą śmietana i polewą czekoladową

Gofry
1. Gofr z cukrem pudrem ..........................................7,00

2. Gofr z bitą śmietaną ............................................8,00

3. Gofr z bitą śmietaną i polewą ..................................8,00

4. Gofr z bitą śmietaną, owocami i polewą .......................9,00



Desery
1.Szarlotka na ciepło ...............................................12,00
szarlotka zapiekana ze słodką kruszonką serwowana na ciepło z gałką lodów waniliowych, bitą śmietaną i 
polewą czekoladową

2. Banan w czekoladzie ...............................................8,00
banan na ciepło z polewą czekoladową oraz gałką lodów waniliowych

3. Beza z musem truskawkowym ...................................11,00
delikatna beza z bitą śmietaną oraz musem truskawkowym

4. Puchar Lodowy duży ..............................................12,00
puchar lodów podawany z bitą śmietaną, owocami i polewą

5. Banana heaven ....................................................16,00
puchar lodów waniliowych z bananem, musem bananowym i bitą śmietaną

6. Kiwi heaven .......................................................16,00
puchar lodów waniliowych z kawałkami kiwi, musem z kiwi oraz bitą śmietaną

7. Fondat czekoladowy...............................................10,00
czekoladowe ciastko z płynną czekoladą serwowane z wiśniami



Koktajle bezalkoholowe

1. Big Apple ....................................................10,00
sok jabłkowy, sok pomarańczowy, grenadina, woda gazowana

2. Zielona Laguna ..............................................10,00
sok ananasowy, sok grejfrutowy, blue curacao

3. Miętowy .....................................................10,00
sok jabłkowy, syrop miętowy, woda gazowana

4. Cytrusowe orzeźwienie .....................................10,00
sok z cytryny i grejfrutowy, woda gazowana, syrop cukrowy oraz listki mięty

5. Banana Carmel ..............................................10,00
syrop karmelowy, śmietanka , sok bananowy

6. Sok z wyciskanych pomarańczy ............................10,00
świeżo wyciskany z pomarańczy

Koktajle mleczno – owocowe 
1. Truskawkowy ................................................10,00
truskawki, mleko, śmietanka, lód

2. Truskawka i kiwi ............................................10,00
truskawki, kiwi, mleko, śmietanka, lód

3. Malinowy .....................................................10,00
maliny, mleko, śmietanka, lód

4. Bananowy ....................................................10,00
banan, mleko, śmietanka, lód



Napoje gorące

1. Espresso 50ml – mocna czarna i krótka kawa .........................8,00

2. Espresso Macchiato 50ml – mocna, czarna i aromatyczna kawa z pianką mleczną 8,00

3. KawaEspresso ConPanna50ml-mocna,czarna i aromatyczna kawa z bitą śmietaną  8,00

4. Cappuccino 150ml – espresso z dodatkiem spienionego mleka .........10,00

5. Cafe Americano 150ml – espresso przedłużone wodą ................8,00

6. Kawa po wiedeńsku 120ml- Cafe americano z bitą śmietaną ...........10,00

7. Doppio 100ml – podwójne espresso ..................................8,00

8. Cafe Latte 220ml – espresso z dodatkiem gorącego mleka ...........10,00

9. Latte Macchiato 220ml–espresso z mlekiem, syropem i pianką mleczna  ......12,00

10.MandAmore 220ml –espresso z mlekiem, syropem, pianką mleczną oraz bitą śmietaną  ....14,00

11.KarmeLove – espresso z mlekiem, syropem, pianką mleczną oraz bitą  śmietaną ...... 14,00

12.Cafe Mocca 200ml–espresso z czekoladą dopełnione gorącym mlekiem..12,00

13.Czekolada na gorąco z bitą śmietaną 200ml ................12,00

14.Kawa mrożona różne smaki 200ml............................12,00

15.Herbata Sir William's 200ml .................................7,00

         GREEN KINGDOM, KING OF CEYLON, MINT PRINCE, ROYAL EARL GREY,

         LORD OF CHEERRIES, LADY WHITE, YERBA MATE, QUEEN OF RASPBERRIES,       

         CINAMON PRINCESS, DUKE OF FOREST

16.Herbata owocowa 250ml z syropami oraz plastrem pomarańczy........10,00



Napoje zimne

1. Coca Cola 0,25L.................................................5,00

2. Fanta 0,25L .....................................................5,00

3. Sprite 0,25L ....................................................5,00

4. Kinley Tonic 0,25L ..............................................5,00

5. Woda mineralna (gazowana, niegazowana) 0,33L .............4,00

6. Fuzetea 0,5L ....................................................6,00

7. Fuzetea 1,5L ..................................................11,00

8. Burn 0,2L ........................................................8,00

9. Red Bull 0,2L ....................................................8,00

10.Sok Cappy (różne smaki) 0,25L ...............................5,00

11.Sok Cappy (różne smaki) 1L..................................10,00

12.Cola 0,85L.....................................................10,00

13.Fanta 0,85L...................................................10,00

14.Sprite 0,85l ..................................................10,00



Piwo z beczki
Perła export 0,33l / 0,5l .........................................5,00 / 7,00

Perła chmielowa 0,33l / 0,5l ......................................5,00 / 7,00

Piwo butelkowe
Heineken  0,5l ............................................................. 8,00

Perła mocna 0,5l ............................................................8,00

Perła miodowa 0,5l .........................................................8,00

Perła chmielowa 0,5l .......................................................8,00

Perła export 0,5l ...........................................................8,00

Kasztelan Niepasteryzowany 0,5l ..........................................8,00

Lech 0,5l ....................................................................8,00

Żywiec 0,5l ..................................................................8,00

Tyskie 0,5l ..................................................................8,00

Królewskie 0,5l ..............................................................8,00

Somersby 0,4l .............................................................10,00

Desperados 0,5l ...........................................................10,00

Karmi Classic 0,4l ...........................................................6,00

Piwo grzane 0,5l z dodatkiem soku malinowego, cynamonu, imbiru i goździków oraz plastrem pomrańczy ..12,00

Coś do piwa
Chipsy .......................................................................................9,00

Paluszki .....................................................................................3,00

Orzeszki ...................................................................................10,00



Wódka 
1. Wyborowa.......................40ml 6,00 .............0,5l  60,00
2. Absolut Blue.....................40ml 9,00  ............0,5l  80,00
3. Absolut Citron ..................40ml 9,00 .............0,5l  80,00
4. Absolut Kurant..................40ml 9,00 .............0,5l  80,00
5. Absolut Ruby Red...............40ml 9,00 .............0,5l  80,00
6. Absolut Pears...................40ml 9,00 .............0,5l  80,00
7. Wódka Ostoya ..................40ml     9,00  .............0,5l  80,00
8. Luksusowa 40ml 6,00 .............0,5l  60,00
9. Finlandia.........................40ml 9,00 .............0,5l  80,00

 Whisky

10.Ballantine's 40ml ....................................................12,00
11.Ballantine's 12 YO 40ml.............................................14,00
12.Ballantine's 17 YO 40ml ............................................20,00
13.Ballantine's 21 YO 40ml ............................................25,00
14.Jack Daniel's 40ml ..................................................14,00
15.Jameson 40ml ,......................................................12,00
16.Chivas 40ml ..........................................................16,00

Tequilla

17.Olmeca Blanco 40ml ................................................14,00
18.Olmeca Gold 40ml  .................................................14,00

Likiery 

19.Baileys Oryginal 100ml .............................................20,00
20.Martini Bianco 100ml ...............................................10,00
21.Martini Rose 100ml .................................................10,00
22.Martini Extra Dry 100ml ...........................................10,00



Wina/szampany Jacob's Creek

1. Shiraz Cabernet 0,7L ......................................50,00
czerwone wino wytrawne 

2. Cabernet Sauvignon 0,7L...................................50,00
czerwone wino wytrawne

3. Merlot Shiraz  0,7L ........................................50,00
delikatne, półsłodkie wino czerwone

4. Shiraz rose 0,7L ...........................................50,00
lekkie i świeże, różowe wino półwytrawne

5. Chardonnay 0,7L ...........................................50,00
delikatne, białe wino wytrawne

6. Sauvignon Blanc 0,7L  .....................................50,00
subtelne, lekkie białe wino półwytrawne

7. Moscato 0,7L ..............................................50,00
lekkie, słodkie białe wino

8. Wino musujące 0,7l .......................................60,00
lekie musujące białe lub różowe wino

9. G.H. Mumm Cordon Rouge 0,7L .........................270,00
prawdziwy francuski szampan



Koktajle Alkoholowe

1. Havana Sunrise rum40ml,malibu20ml,passoa20ml,sok pomarańczowy, grenadina ...20,00

2. Long Island Ice Tea wódka20ml,tequila20ml,rum20ml,gin20ml,triple sec20ml, sok z limonki, cola...25,00

3. Szarotka Żubrówka 40ml, sok jabłkowy 100ml................................14,00

4. Gin&Tonic Gin 40ml, tonic 100ml ..........................................15,00

5. Whisky & Cola Whisky 40ml, Cola 100ml...................................18,00

6. Malibu Drink Malibu 40ml, mleko 100ml, śmietanka ..........................15,00

7. Martini Martini Bianco 100ml, tonic 100ml ...................................15,00

8. Black russian wódka 80ml,kahlua 40ml kostki lodu...........................20,00

9. Sex on the beach wódka 40ml,likier brzoskwiniowy 20ml,sok pomrańczowy i żurawinowy 20,00

10. Tequila Sunrise Tequila 40ml, grenadina 15ml, sok pomarańczowy 200ml .......20,00

11. Mojito rum 40ml, woda gazowana 100ml, sok z limonki 20ml, cukier trzcinowy, mięta  ......20,00

12. Pina Colada rum 40ml, malibu 20ml, sok ananasowy 80ml, śmietanka ............22,00

13. Orgasm "specjalnie dla pań" baileys 40ml, kahlua 20ml,śmietanka, amaretto 40ml 22,00

14. Kamikaze wódka 80ml, blue curacao 40ml, sok cytrynowy 40ml .................20,00

15. Wściekłe psy wyborowa 40ml, sok malinowy, tabasco..........................8,00

16. Cosmopolitan wódka 40ml,cointreau 20ml,sok z limonki 40ml,sok żurawinowy 40ml ......18,00

17. Arkabos gin 40ml,triple sec 15ml,likier bananowy 15ml,sok ananasowy 50ml,sprite 100ml ...22,00

18. Mai Tai rum 80ml,triple sec 20ml, amaretto 20ml, sok z cytryny, sok ananasowy,sok pomarańczowy ...24,00

19. Margherita tequila 40ml, sok z limonki 30ml, triple sec 10ml ..................20,00

20. Cuba libre rum 40ml, cola 100ml, sok z limonki 30ml...........................15,00

21. Aperol Spritz aperol, prosecco, woda gazowana, plaster pomarańczy ..............25,00

Młodzieży do lat 18 oraz osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy




