
- Makarony -  

Stek z australijskiego Angusa 

Rostbef sous vide 

Żebro wołowe 

Grillowany schab z kością 

Filet z łososia

Fish`n`chips 

Placek ziemniaczany z gulaszem wieprzowym 

Stripsy z kurczaka 

(ok.220g) 72 zł

(200g) 44 zł

(400g) 45 zł

(180g) 36 zł

(180g) 44 zł

 (250g) 44 zł

 (400g) 34 zł

(150g) 29 zł

gratin ziemniaczane / boczniak mikołajkowy / pieczarka / demi glace

risotto z pieczonym czosnkiem / pieczone pomidorki / oliwa ziołowa

ziemniak hasselback / kukurydza / colesław / domowy sos BBQ 

puree ziemniaczane / puree z groszku / marchew 

risotto groszkowe 

polędwica z dorsza  / frytki / colesław / sos tatarski

sałatka z ogórka kiszonego / sos czosnkowy / szczypiorek

frytki / colesław

- Dania Glówne - l

 - Przystawki i salaty  -

- Pizza Speciale - Nowosci ! -

Krewetki tygrysie (5szt.)

Mule w białym winie
 
Cezar z kurczakiem

Tatar wołowy 

                                         śmietana / czosnek / rukola 
                                         suszone pomidory 

                                masło / natka pietruszki

                             boczek 

              majonez musztardowy / czerwona cebula 
              grzyby shimeji / oliwa ziołowa / żółtko 

(200g) 32 zł

(400g) 32 zł

(320g) 28 zł

(120g) 29 zł

   oliwa, czosnek, oliwki, zioła

biały sos, puree ziemniaczane, mozzarella fior di latte,
Salsiccia fresca di suino bianco, czerwona cebula, rozmaryn, pieprz 

krem toskański, ricotta, salami Spianata Calabre, `Nduja di Spilinga,  
szczypiorek

                    sos pomidorowy, burrata, pomidorki Pizzutello, 
                    listki bazylii, Parmigiano Reggiano

biały sos, ricotta, grillowana cukinia, tapenada z czarnych oliwek, 
tymianek, pieprz

sos pomidorowy, mozzarella fior di latte, Salami Napoli, 
papryczki tricolore, marynowany czosnek, czerwona cebula

sos pomidorowy, mozzarella fior di latte, Salami Napoli, 
pomidorki Pizzutello, płatki chili 

biały sos, mozzarella fior di latte, Pancetta, 2 jajka sadzone, 
szczypiorek, Parmigiano Reggiano 

sos pomidorowy, burrata, `Nduja di Spilinga, suszone pomidory, 
pesto bazyliowe, pestki dyni 

   biały sos, mozzarella fior di latte, Pancetta, kurki, zielone szparagi, 
   2 jajka sadzone, szczypiorek

biały sos, ricotta, salami Spianata Calabre, szpinak, anchois, 
pomidorki koktajlowe, czerwony pieprz

    biały sos, mozzarella fior di latte, kurki, gorgonzola, 
    czerwona cebula, czosnek, szczypiorek, pieprz

    sos pomidorowy, mozzarella fior di late, krewetki tygrysie, tuńczyk, 
    czosnek, pomidorki koktajnowe, natka pietruszki

biały sos, mozzarella fior di latte, Salsiccia fresca di suino bianco, 
szpinak, gorgonzola, czosnek

    sos pomidorowy, mozzarella fior di latte, Prosciutto Crudo, 
    gorgonzola, suszone figi, kapary, listki szpinaku

        sos pomidorowy, mozzarella fior di latte, Prosciutto Crudo, 
        pomidorki koktajlowe, listki bazylii, pieprz

Focaccia

Bianca

Spianata

Pomodoro Dolce

Verdura

Tricolore

Salame

Pancetta

Burrata

Colazione

Forte

Galinaccio

Gambretto

Spinaci

Prosciutto

Neapolitana

32 zł

36 zł

38 zł

38 zł

36 zł

38 zł

36 zł

36 zł

38 zł

36 zł

36 zł

36 zł

36 zł

36 zł

36 zł

36 zł

 ciasto grube + 8,00 zł

31cm  

Rigatoni 

Gnocchi 

Spaghetti Carbonara 

Pappardelle

Spaghetti po azjatycku

Rigatoni

Salsiccia fresca di suino bianco / Parmigiano Reggiano 
pomidory / czerwona cebula  
 

krewetki tygrysie / zielone szparagi / Parmigiano Reggiano 
pomidorki koktajlowe / emulsja ziołowa

                                Pancetta / żółtko / Parmigiano 
                                Reggiano / pieprz / natka pietruszki

       kurczak / szpinak / pesto / pomidorki koktajlowe
       Parmigiano Reggiano 
 

                                   krewetki / warzywa / orzechy ziemne 

polędwiczka / podgrzybki / śmietana / Parmigiano Reggiano 
 

(400g)  32 zł

(400g)  36 zł

(400g)  33 zł

(400g)  32 zł

(400g)  36 zł

(400g)  33 zł

ciasto cienkie 
ciasto klasyczne



Tiramisu 

Fondant czekoladowy sorbet malinowy 

Mini Pavlova krem mascarpone / owoce

Lody waniliowe cynamon / karmel   

(200g) 17,00 zł

(180g) 19,00 zł

(150g) 16,00 zł

(150ml) 16,00 zł

 - Desery -  

 - Zupy -  

Rosół kluski lane / marchewka / natka pietruszki 

Pikantna zupa curry krewetki i mule / warzywa 

Krem toskański panierowana mozzarella / kwaśna śmietana 

Flaki wołowe focaccia 

(300ml) 14,00 zł

(300ml) 18,00 zł

(300ml) 16,00 zł

(300ml) 18,00 zł

- Napoje zimne -

Lemoniada ananas-cytryna / mandarynka-limonka / banan-kiwi

Sok świeżo wyciskany jabłko / pomarańcza / grepefruit

Dzbanek wody niegazowanej / gazowanej (mięta / cytrusy)

Pepsi, Pepsi Max, 7up, Mirinda, Schweppes

Pepsi, 7up, Lipton

Cisowianka niegazowana / silnie gazowana / Perlage

Krystaliczne źródło gazowana / niegazowana

Krystynka Premium

Rockstar

Sok Toma pomarańcza / czarna porzeczka / jabłko / multiwitamina

Sok Toma pomarańcza / jabłko 

 

 

0,4l  12,00 zł

0,3l  15,00 zł

1l  12,00 zł

0,2l  8,00 zł

0,5l  12,00 zł

0,3l  8,00 zł

0,5l  7,00 zł

0,33l 8,00 zł

0,25l  12,00 zł

0,33l  9,00 zł

1l  16,00 zł

- Piwo -

Beczkowe Pilsner Urquell  Hladinka, Cochtan, Mliko

Beczkowe Książęce Czerwony Lager

Beczkowe Książęce Złote Pszeniczne

Grolsch 

Książęce  Ciemne Łagodne, Porter, IPA

Dębowe  

Lech Free  różne warianty

Hardmade  różne warianty 

0,5l – 15,00 zł

0,3l – 10,00 zł  0,5l – 12,00 zł 

0,3l – 10,00 zł  0,5l – 12,00 zł 

0,45l – 16,00 zł

0,5l – 12,00 zł

0,5l – 10,00 zł

0,33l – 10,00 zł

0,4l – 10,00 zł

Frytki (150g)   

wołowina (180g)  

Premium
ser cheddar / boczek / czerwona cebula / pomidor / korniszon / sos BBQ 

29,00 zł 

Szefa
ser cheddar / boczek / czerwona cebula / pomidor 
korniszon / sos czosnkowy 

29,00 zł 

Ognisty
ser cheddar / boczek / czerwona cebula / pomidor / jalapeno 
sos czosnkowy / sos jalapeno 

29,00 zł 

Burger z szarpaną wołowiną z sosem BBQ 
ser cheddar / colesław / czerwona cebula / korniszon 

 
 29,00 zł

 
  

- Burgery -

8,00zł

Szanowni Goście, nie dzielimy porcji i pizzy „pół na pół”, nie polewamy pizzy sosem.
Nie dzielimy rachunków przy jednym stoliku, nie robimy zmian w daniach. 

W trosce o Państwa zdrowie deklarujemy, że w naszej kuchni przetwarzane są produkty mogące 
zawierać w składzie: zboża zawierające gluten, skorupiaki i produkty pochodne, jaja i produkty pochodne, 
ryby i produkty pochodne, orzeszki ziemne/arachidowe/produkty pochodne, soję i produkty pochodne, mleko
i produkty pochodne, orzechy, seler i produkty pochodne, gorczycę i produkty pochodne, nasiona sezamu
i produkty pochodne, dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej mg/kg lub mg/l w przeliczeniu na So2,
łubin i produkty pochodne, mięczaki i produkty pochodne.

danie wegetariańskie danie pikantneszczególnie polecamy 

Herbata Richmont  /różne warianty/ 

                                        

Espresso 

Espresso Doppio 

Americano 

Cappuccino 

Cappuccino Aroma  karmel / wanilia / orzech / czekolada 

Caffe Latte 

Caffe Latte Aroma  karmel / wanilia / orzech / czekolada 

Gorąca Czekolada 

Frappuccino  karmel / wanilia / orzech / czekolada 

10,00 zł

 

9,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

13,00 zł

14,00 zł

15,00 zł

16,00 zł

17,00 zł

16,00 zł

- Napoje gorace -,

--- Caffe Vergnano ---

 41cm

Piu 
Grande 

 31cm
Media  - Pizza -

         sos pomidorowy, ser, krewetki, papryka, pieczarki, czarne oliwki, 
         skórka z cytryny
           sos pomidorowy, ser, kabanos, jalapeno, salami peperoni, 
                 kapary, tabasco chippotle
                sos pomidorowy, ser, boczek, ogórek kiszony, kabanos, 
                cebula, natka pietruszki
           sos pomidorowy, ser, salami peperoni, gorgonzola, 
           suszone pomidory, szczypiorek

32,00    49,00

32,00    49,00

32,00    49,00

32,00    49,00

32,00    49,00

 

Colore

Inferno

Contadini

Sycylia

Americana sos pomidorowy, sos BBQ, ser, kurczak w przyprawach, 
czerwona cebula, kukurydza, papryka peperoni 

   
                

             

              sos pom., ser 

      sos pom., ser, pieczarki, curry

        sos pom., ser, pieczarki, cebula

           sos pom., ser, szynka 

           sos pom., ser, boczek, cebula

         sos pom., ser, szynka, ananas  

                 sos pom., ser, kurczak w przyprawach, czosnek, kukurydza

                   sos pom., ser, szynka, pieczarki
   
     sos pom., ser, tuńczyk, por, jajko, majonez

            sos pom., ser, szynka, pieczarki, tabasco, papryka peperoni            

                       sos pom., mozzarella, gorgonzola, pomidor, 
                       favita, oregano
        sos pom., ser, kurczak w przyprawach, ananas, por, rodzynki, 
        majonez    
             sos pom., ser, kurczak w przyprawach, cebula, papryka, 
             kukurydza, czosnek   
                     sos pom., ser, pieczarki, cebula, papryka, por, oliwki

             sos pom., ser, salami, kabanos, papryka, papryka peperoni

               sos pom., ser, krewetki, gorgonzola, pomidor, czosnek

                     sos pom., ser, szynka, salami, pieczarki, cebula 

     sos pom., ser, salami, kabanos, boczek, cebula

              sos pom., ser, szynka, papryka peperoni, por, jajko, boczek 
   
                      sos pom., ser, owoce morza, czosnek, natka pietruszki 

        na życzenie klienta ser +5 składników

Margarita 

Fungi

Milano 

Vesuvio

Pompei

Hawaii

Don Pedro

Capricciosa 

Tutto

Palermo

Serowa uczta

Apollo

Turecka

Wegetariana

Peperoni

Papa Joe 

Mamma mia 

Chief

California 

Frutti di mare

Napoli

23,00    39,00

26,00    44,00

26,00    44,00

26,00    44,00

27,00    45,00

28,00    46,00

28,00    46,00

28,00    46,00

29,00    47,00

29,00    47,00

29,00    47,00

29,00    47,00

32,00    49,00

32,00    49,00

32,00    49,00

32,00    49,00

32,00    49,00

32,00    49,00

32,00    49,00

36,00    54,00

39,00    57,00

(sos pomidorowy, 
sos czosnkowy)

Dodatkowy sos:

+ 2 zł

Gratis 
dwa sosy 
do pizzy 

2,00    3,00

5,00    7,00

 8,00  10,00

cebula, por, tabasco, czosnek, jajko, skórka z cytryny, 
ogórek kiszony, natka pietruszki, szczypiorek  

tuńczyk, szynka, salami, salami peperoni, boczek, 
kabanos, kurczak, kukurydza, pieczarki, oliwki, 
papryka, papryka peperoni,  jalapeno, pomidor, 
suszone pomidory, rodzynki, ananas, rukola 

ser, favita, gorgonzola, krewetki, kapary, owoce morza 
(mix – kalmary, ośmiorniczki, małże, krewetki)

- Dodatki - 
 41cm

Piu 
Grande 

 31cm
Media  

grube ciasto  8,00


