
 

 

Menu 
 

 
 

ZUPY 
 
 

Rosół z makaronem 
400ml  5zł 

 
Pomidorowa z ryżem/makaronem 

400ml  6zł 
 

Ogórkowa 
400ml  6zł 

 
Barszcz czysty 

400ml  4zł 
 

Barszcz z uszkami 
porcja 10zł 

 
 

Krem brokułowy z grzankami 
400 ml 10 zł 

 
 

 

 

 



 

 

DANIA Z GRILLA 

 

Filet drobiowy w sosie kurkowo-śmietanowym, ziemniaki, surówki 

porcja 27zł 

Filet drobiowy z pomidorem i serem, frytki, surówki 

porcja 27 zł 

 

ZESTAWY DZIECIĘCE 
 
 

Nuggetsy, frytki, ogórek zielony lub marchew  
Porcja 15zł 

 
 

ZESTAWY OBIADOWE 
 
 

Kotlet schabowy, ziemniaki, surówki 
porcja 17zł 

 
Kotlet drobiowy, ziemniaki, surówki 

porcja 17zł 
 

 
Paluszki rybne (czysty filet), frytki, surówki 

porcja 17zł 
 

Kotlet schabowy z pieczarkami, frytki, surówki 
porcja 20zł 

 
Kotlet po wiedeńsku, ziemniaki/frytki surówki 

porcja 20zł 



 

 

 
Pieczeń wieprzowa z karkówki, kluski, sos, kapusta czerwona 

porcja 20zł 
 
 

                               Rolada wieprzowa, kluski, sos, kapusta czerwona 
porcja 22zł 

 
 

Rolada wołowa, kluski, sos, kapusta czerwona 
porcja 28zł 

 
De volaille, ziemniaki/frytki, surówki  

porcja 20zł 
 

Szwajcar (z serem), ziemniaki/frytki, surówki 
porcja 20zł 

 
Cordon bleu ( z szynką i serem), ziemniaki/frytki, surówki  

porcja 20zł 
 

Gulasz wieprzowy, ziemniaki/kluski, buraki/ogórek kiszony 
porcja 18zł 

 
Gulasz wołowy, ziemniaki/kluski, buraki/ogórek kiszony 

porcja 22zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SAŁATKI / SURÓWKI 

 

Zestaw surówek 

(3 rodzaje) 6zł 

 

 

Sałatka grecka (sałata lodowa, pomidor, ogórek, rzodkiewka, papryka, cebula, 

ser feta, sos vinaigrette, pieczywo czosnkowe) 

300g 15zł 

 

Sałatka z kurczakiem w gyrosie ( sałata lodowa, pomidor, papryka, cebula, 

kurczak, sos czosnkowy, pieczywo czosnkowe) 

400g 18zł 

 

Sałatka z tuńczykiem ( sałata lodowa, cebula czerwona, pomidor koktajlowy, 

jajko, oliwki, sos vinaigrette, pieczywo czosnkowe) 

400g 19zł 

Spaghetti warzywne (cukinia, marchew, pomidor koktajlowy, bazylia, sos 

vinegrette, pieczywo czosnkowe) 

400g 15zł 

 

 

 

 



 

 

 

DODATKI: 

Frytki 

porcja 5zł 

Ziemniaki 

porcja 5zł 

Ćwiartki ziemniaków 

porcja 5zł 

Kluski 

porcja 5zł 

Ryż 

porcja 5zł 

Pieczywo czosnkowe 

porcja 5zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOSY: 

Sos pieczeniowy 

porcja 2zł 

Sos pomidorowy 

porcja 2zł 

Sos czosnkowy 

porcja 2zł 

Śmietana 

porcja 2zł 

Sos truskawkowy 

porcja 2zł 

Sos kurkowy 

porcja 7 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANIA – RÓŻNE 

Placek po węgiersku  (mięso wieprzowe, sos, papryka, ogórek, śmietana) 

porcja 20zł 

Placek po węgiersku  (mięso wołowe, sos, papryka, ogórek, śmietana) 

porcja 24zł 

Paluszki rybne (czysty filet) 

4 sztuki 10zł 

Hamburger 

1 porcja 5zł 

Nuggets 

6 sztuk     8zł 

Placki ziemniaczane małe 

1 sztuka    4zł 

Pierogi (własnej kuchni) 

 z mięsem i kapustą z okrasą 

7 sztuk    12zł 

z kapustą i grzybami 

7 sztuk    12zł 

 ruskie 

7 sztuk    12zł 

Okrasa z boczku 3zł 

Fasolka po bretońsku z pieczywem 

porcja 10zł 

 



 

 

Bogracz z pieczywem 

porcja 11zł 

Barszcz z krokietem 

porcja 11zł 

Bigos z pieczywem 

porcja 11zł 

Żurek z jajkiem z kiełbasą i pieczywem 

porcja 11zł 

Flaki wołowe z pieczywem 

porcja 12zł 

 

 

 

 

 

NA SŁODKO 

 

Deser lodowy w słodkim pucharku z bitą śmietaną, owocami i sosem owocowym  

porcja 12zł 

Naleśniki z serkiem homogenizowanym i sosem owocowym 

porcja 5zł  

Naleśniki z nutellą i sosem czekoladowym 

porcja 5zł 

 

 



 

 

 

 

 

ZAPIEKANKI MAKARONOWE 

 

Diavola - makaron pene, sos czosnkowy, pepperoni, ser mozzarella 

porcja 16zł 

Sicilana - makaron, sos czosnkowy, pieczarki, pomidor, cebula 

porcja 16zł 

Jarska - makaron, brokuł, pomidor, kalafior, ser, sos 

porcja 17zł 

Chicken - makaron, kurczak, brokuł, kukurydza, sos czosnkowy, ser 

porcja 19zł 

Mięsna - makaron, szynka, boczek, papryka, ogórek, sos pomidorowy, ser 

porcja 19zł 

Chłopska - makaron, mięso mielone, cebula, kukurydza, ogórek kiszony, sos, ser 

porcja 19zł 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PIZZA 

MAŁA 26 cm  DUŻA  32 cm 

1. MARGHERITA - sos pomidorowy, ser mozzarella, oregano                                                                      

mała 16zł  / duża 18zł 

2. FUNGHI - sos pomidorowy, ser mozzarella, pieczarki, oregano                                            

mała 17zł / duża 20zł 

3. VESUTIO - sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, oregano                                               

mała 17zł / duża 20zł 

4. SALAMINO - sos pomidorowy, ser mozzarella,, salami, oregano                                           

mała 17zł / duża 20zł 

5. TOMASO - sos pomidorowy, salami, papryka konserwowa, oregano                                     

małą 18zł / duża 21zł 

6. BRUSCHETTA - ser mozzarella, oliwki, pomidor, czosnek, oregano                                       

małą 18zł / duża 21zł 

7. PEPPERONI - sos pomidorowy, ser mozzarella, salami papryka konserwowa, 

papryka pepperoni ostra, oregano                                                                                                                                      

mała 19zł / duża 22zł 

8. HAWAI - sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, ananas, oregano                                   

małą 19zł / duża 22zł 

9. FITNESS - sos pomidorowy, ser mozzarella, papryka konserwowa, pieczarki, 

kukurydza, cebula, oregano                                                                                                                                                  

mała 19zł / duża 22zł 

10. CAPRICCIOSA - sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka pieczarki, oregano                     

mała 20zł / duża 23zł 

 



 

 

11. TONNO - sos pomidorowy, ser mozzarella, tuńczyk, cebula kukurydza, 

papryka, oliwki, oregano 

mała 22zł / duża 25zł 

12. LA MAFIA - sos pomidorowy, ser mozzarella, papryka konserwowa, papryka 

pepperoni, sos tabasco, boczek, cebula, oregano                                                                                                                          

mała 22zł / duża 25zł 

13. A MODO MIO - sos pomidorowy, ser mozzarella, boczek, pieczarki ,szynka, 

ogórek konserwowy, oregano                                                                                                                                                       

mała 22zł / duża 25zł 

14. VEGETARIANA - sos pomidorowy, ser mozzarella, papryka konserwowa, 

pieczarki, ogórek konserwowy, kukurydza, pomidor, por, oliwki, oregano                                                                     

mała 22zł / duża 25zł 

15. BROCCOLI - sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, kukurydza, brokuł , 

kurczak 

mała 23zł / duża 26zł 

16. CHICKEN - sos pomidorowy, ser mozzarella, kurczak, papryka konserwowa, 

ananas, ogórek konserwowy, kukurydza, oregano                                                                                                      

mała 23zł / duża 26zł 

17. TOMATO - sos pomidorowy, ser mozzarella, ser feta, pomidor brokuł, cebula, 

czosnek, kurczak, oregano                                                                                                                                                    

mała 23zł / duża 26zł 

18. KLIMAT - sos pomidorowy, ser mozzarella, papryka konserwowa, pieczarki, 

kiełbasa, boczek, cebula, jajko, oregano                                                                                                                           

mała 24zł / duża 27zł 

19. SCHIFO - sos pomidorowy, ser mozzarella, boczek, salami, pieczarki, szynka, 

kukurydza, cebula, oregano                                                                                                                                                      

mała 24zł / duża 27zł 



 

 

20. KOMPOZYCJA WŁASNA 

18zł + dodatki 

 

KETCHUP LUB SOS CZOSNKOWY W LOKALU GRATIS. 

DODATKI DO PIZZY 

pieczarki 2zł 

  warzywa 2zł 

ser 4zł 

wędliny 4zł 

tuńczyk 4zł 

ananas 4zł 

jajko 2zł 

 kurczak 4zł 

salami 4zł 

boczek 4zł 

sos czosnkowy (na wynos) 2,5zł 

ketchup (na wynos) 2,5zł 

 

DO WSZYSTKICH DAŃ OPAKOWANIE GRATIS! 

 


