
Krem ze szparagów
300ml / 50g

maca / cytrynowa crème fraîche / polski ser dojrzewający

Wolno gotowany 
królewski rosÓŁ
300ml / 100g

perliczka / sezonowana wołowina / makaron własnej produkcji  

Tajska zupa z kurczakiem 
i mleczkiem kokosowym
300ml / 100g

krewetki / kiełki fasoli mung / kolendra

PRZYSTAWKI
Carpaccio z grillowanej 
polędwicy wołowej
100 / 50g

ser polski dojrzewający / pomidorki cherry
rukola / kapary / oliwa szczypiorkowa / pieczywo

Krewetki duszone w sosie 
z pomidorków koktajlowych 
100g / 100g

pikantna pasta sambal / mix sałat
pieczywo czosnkowe 

Tatar 
z łososia atlantyckiego
100g / 50g

awokado / mango
limonkowa crème fraîche / pieczywo

Ręcznie siekany tatar 
z polędwicy wołowej
100g / 70g

cebula / kapar / gąska zielona / ogórek 
konserwowy / jajko przepiórcze / pieczywo

Carpaccio 
z marynowanego buraka 
150g / 50g

ser bałkański / wędzone orzechy laskowe
rukola / oliwa szczypiorkowa / pieczywo

Tradycyjna bruschetta 
z polskimi pomidorami 
150g / 100g

ricotta / kapary/ polski ser dojrzewający

Talerz antipasti 
dla dwóch osób
230g / 200g

wędliny włoskie / sery zagrodowe/ karczochy
oliwki / kapary / suszone pomidory / pieczywo

39 pln

35 pln

35 pln

20 pln

20 pln

45 pln

32 pln

Sałatka z sezonowaną 
grillowana wołowiną 
100g / 250g

mix sałat / wołowina grillowana / szparagi / pomidorki cherry 
czerwona cebula / dresing wiosenny / pestki dyni / polski ser 
dojrzewający / pieczywo

Sałatka z burattą 
125g / 250g

awokado / biała rzodkiew / mix sałat / buratta / żółte 
pomidory / prażone pistacje / vinaigrette / pieczywo

Sałatka 
z grillowanym kurczakiem
120g / 250g

mini mozzarella / dressing bazyliowy / mix sałat / kurczak
pomidory cherry / grzanki / bazylia / pieczywo

Sałatka z serem bałkańskim 
i truskawkami 
80g / 200g

prażone migdały / mix sałat / pomidorki cherry / czerwona 
cebula / ser bałkański / dressing wiosenny / pieczywo

39 pln

29 pln

29 pln

39 pln

14 pln

16 pln

14 pln

S A Ł AT K I

ZUPY

VEGE

VEGE

VEGE
VEGE

VEGE



Polędwica 
z dorsza  
150g / 250g

blanchowane szparagi / puree 
z zielonego groszku / sos maślany

Łosoś 
atlantycki  
150g / 200g

kalafior romanesco / kasza bulgur 
z warzywami / sos winno-kaparowy 

Mule i vongole duszone 
w białym winie 
400g / 200g

szalotka / masło czosnkowe
natka pietruszki / pieczywo 

Kremowe risotto 
z owocami morza 
400g

ryz arborbio / czosnkowe krewetki 
kalmary / omułki / vongole / natka 
pietruszki / białe wino 
chili / śmietanka

Ryby

49 pln

49 pln

39 pln

49 pln

Pappardelle z grillowaną 
sezonowaną wołowina  
100ml / 200g

szalotka / pomidorki cherry
sos prawdzikowy / chips z parmezanu

Tagiatelle z grliowanym 
kurczakem   
100g / 180g

czarne oliwki / czerwona papryka / sos gorgonozla

Czarne tagiatelle z krewetkami
100g / 180g

peperoncino / oliwa / krewetki
czosnek / żółte pomidory 

Tradycyjna zapiekana lasagne   
400g

sos z pomidorów san marzano / serowy bechamel 
mięso cielęco-wołowe

Ręcznie robione gnocchi    
150g / 180g

grillowana cukinia / pomidorki koktajlowe
sos śmietanowy

35 pln

29 pln

28 pln

28 pln

30 pln

Steki
Sezonowany 
soczysty Rostbeef  

Sezonowany T bone

Grillowany stek 
z polędwicy wołowej   

Marynowany stek 
z kalafiora   
200g / 200g

chałka smażona na maśle / sos chimichurri
puree z groszku zielonego

11 pln / 100g

13 pln / 100g

65 pln 

28 pln 

Filet kurczaka 
faszerowany szpinakiem  
180ml / 300g

papryka / mozzarella / zapiekane puree ziemniaczane
sos z suszonego pomidora 

Grillowane sataye z kurczaka  
160g / 200g

chlebek naan / sos z orzechów ziemnych / sałatka wiosenna 

Eskalopki cielęce w sosie kurkowym 
130g / 200g

szpinakowe kluski śląskie

Wolno pieczone ŻEbro wołowe  
500g / 300g

ziemniaki pieczone w gęsim smalcu
barbecue z wędzonej śliwki / sałatka wiosenna

Policzki wołowe 
długo duszone w winie porto   
160g / 300g

ręcznie robione gnocchi
modra kapusta zasmażana ze śliwką 

Góralska moussaka   
400g

mięso cielęco-wołowe / bakłażan / cukinia
oscypek / pieczony ziemniak / sos bechamel

35 pln

39 pln

65 pln

39 pln

29 pln

29 pln

(podawane z dodatkami)

Sezonowanie na sucho steków to metoda 
tradycyjna, odbywa się w specjalnej komorze 

o ściśle określonych parametrach 
temperatury i wilgotności powietrza. Mięso 
sezonowane tradycyjnie charakteryzuje się 

bogatszym aromatem i smakiem oraz lepszą 
kruchością. Nasze sezonowane steki w 

odróżnieniu od tych pospolitych mają większą 
zawartość „mięsa w mięsie” i w czasie 

grillowania lub pieczenia nie tracą już tak 
wiele na swojej masie.

ręcznie robione
Nasze makarony produkowane na miejscu powstają dla 

Państwa, według tradycyjnych włoskich receptur              
z wyselekcjonowanych składników.

Makarony

i owoce morza 

VEGE

VEGE



Mus z białej czekolady i mascarpone  
300g

gorące jeżyny / gałka lodów śmietankowych

Tarta z biała czekoladą i kalafiorem  
200g

słony karmel /  złoty chips z czekolady 

Tradycyjne włoskie tiramisu  
200g

dżem kawowy 

Mega puchar z lodami własnego wyrobu  
400g

bita śmietana / owoce sezonowe / sos owocowy / mięta

20 pln

19 pln

19 pln

20 pln

Dodatki
czosnkowy szpinak z podgrzybkami

mix sałat z dresingiem miodowo musztardowym

grillowane warzywa w marynacie

ziemniaki pieczone w gęsim smalcu

chrupiący ziemniak z tzatzikami

frytki domowe

frytki z batata

zapiekane ziemniaki puree

sosy: chimichurri / gorgonzola / pieprzowy / barbecue / jalapeno

9 pln

9 pln

10 pln

9 pln

15 pln

9 pln

9 pln

6 pln

9 pln

Desery

Mimolette burger  
180g / 250g

bułka maślana ręcznie robiona / sezonowana wołowina
ser mimolette / mix sałat pomidor / ogórek konserwowy
boczek grillowany/ sos barbecue

Dunaj Burger  
180g / 250g

bułka maślana ręcznie robiona / sezonowana wołowina/ grillowany 
boczniak / ser mimolette / boczek / placek ziemniaczany / chutney       
z czerwonej cebuli / mix sałat ogórek konserwowy / majonez truflowy

Cielak burger 
180g / 250g

cielęcina / bułka maślana ręcznie robiona / grillowane chorizo
mix sałat / pomidor czerwona cebula / ogórek konserwowy
sos hamburgerowy 

Wege burger  
200g / 200g

bułka maślana / kotlet z pieczonych warzyw z ciecierzycą
wędzone tofu / roszponka pomidor malinowy
ogórek konserwowy / sos tzatziki

35 pln

37 pln

29 pln

37 pln

wszystkie burgery podawane są z porcją frytek domowych i ketchupem

burgery

Rosół 200ml / 50g

ręcznie robiony makaron
 
Mini pizza bambino 200g

sos pomidorowy / ser

Kids burger 180g

bułka własnego wypieku 
ketchup

Noodle 100g / 120g  
sos pomidorowy 
mini pulpeciki drobiowe 

Nuggetsy z kurczaka 
140g / 200g 
frytki / surówka z marchewki 
brzoskiwnia

12 pln

18 pln

19 pln

19 pln

15 pln

Margherita 
pomidory san marzano / mozzarella 
fior di latte / bazylia 

Capriciosa  
pomidory san marzano / mozzarella 
fior di latte / karczochy / pieczarki
szynka cotto 

Diavolo 
pomidory san marzano / mozzarella 
fior di latte / salami spianata calabria 
jalapeno /nitki chili

Salame  
pomidory san marzano / mozzarella 
fior di latte / salami napoli / cebula 
gorgonozla

Parma 
pomidory san marzano / mozzarella 
fior di latte / prosciutto di parma 
parmezan / rukola 
pomidorki cherry

Quattro formaggi 
biały sos / mozzarella fior di latte / 
parmezan / gorgonozla/ ricotta

Calzone al forno 
pomidory san marzano / mozzarella 
fior di latte / salami spianata calabria 
czerwona cebula / parmezan

23 pln

32 pln

30 pln

36 pln

29 pln

29 pln

26 pln

dla dzieci
Menu

VEGE

VEGE

VEGE



Kawowa 
klasyka 

6 pln

9 pln

8 pln

9 pln

9 pln

9 pln

Espresso 
35ml

Espresso doppio
85ml

CappucCino
200ml / 300ml 

Latte Macchiato
300ml 

Flat white
200ml / 300ml 

Americano 
na espresso doppio
200ml / 300ml 

KAWY
NA ZIMNO

12 pln

12 pln

Ice Latte 
400ml

Espresso Tonic
250ml

11 pln

Kawy 
przelewowe 
Drip V60
400ml

Zamówienia są przyjmowane najpóźniej godzinę przed zamknięciem lokalu.

Ceny podane w pln. 

Karta z alergenami dostępna u obsługi.

8 pln

8 pln

11 pln

15 pln

13 pln

13 pln

9 pln

9 pln

9 pln

9 pln

12 pln

Assam TGFOP Dekorai herbata czarna
400ml

Earl Grey czarna aromatyzowana
400ml

Sencha Asa organic
400ml

Yuzu Sencha organic
400ml

Cherry Blossom Sencha organic
400ml

Jasmine Sencha organic
400ml

Rooibos  
400ml

White Ice Tea, herbata owocowa
400ml

Wiśnie w rumie, herbata owocowa
400ml

Owocowy ogród, herbata owocowa
400ml

Matcha Latte
200ml / 300ml

organic
możliwość ponownego zaparzenia tej samej herbaty

Napoje zimne

12 pln

14 pln

Gorąca
czekolada 
Czekolada na gorąco 
250ml

Czekolada z piankami 
marshmallow
230ml / 20g

Herbata 

9 plnCoca-cola 
330ml

9 plnSprite
330ml

9 plnKinley
250ml

12 plnSok ŚwieŻo wyciskany 
grejpfrut lub pomarańcza
250ml

9 plnSok tłoczony z domu Rembowskich 
250ml

8 plnDomowa lemoniada - wielka dolewka

5 plnWoda gazowana / niegazowana
 330ml


