V — VEGE
VV — VEGAN

SNIADANIA

Brioche, szparagi, jajo poche,
sos holenderski

PN–PT 07:00–12.00 / SB 07:00–14:00 / ND 10:00–14:00

WYTRAWNIE
V

V

26

V

24

25

Łosoś wędzony, cytryna,
pieczywo BB, masło

29

Jaja po benedyktyńsku - brioche BB,
szynka cotto, cheddar, 2 jaja poche,
sos holenderski, szczypiorek

26

24

English breakfast – pieczone kiełbaski, 2
jaja sadzone, bekon, pomidor, portobello,
fasola w pomidorach, pieczywo BB, masło

34

Szakszuka – cukinia, papryka,
bakłażan, pomidor, cebula, czosnek,
2 jaja, pieczywo BB, masło

29

V

Pajda z kaszanką, chleb wiejski z dynią
i słonecznikiem BB, jabłko, cebula,
majeranek, jaja sadzone

24

V

28

Croque Madame – brioche,
szynka cotto, cheddar, jajo
sadzone, sałaty z winegret

28

Croque Monsieur – chleb wiejski BB,
szynka dojrzewająca, ser gruyère,
beszamel, sałaty z winegret

25

Pasztet pieczony, dip żurawinowy,
pikle, koszyk pieczywa BB, masło

20

Owsianka – mleko roślinne,
banan, masło orzechowe,
marakuja, Sobotni Miód

V

21

Strozzapretti, borowik, dynia, jarmuż,
oliwa z białej trufli, grana padano

V

21

Tagliatelle z sepią, krewetki, szpinak,
pomidorki koktajlowe, chili, sos maślany

V

21

Pierogi leniwe na słodko,
owoce leśne, crème fraiche

V

26

PRZYSTAWKI
Śledź w śmietanie, ziemniak, jabłko,
cebulka, szczypiorek, olej lniany

22

Tatar wołowy, frytki, żółtko, pikle, oliwa
szczypiorkowa, mini sałata z winegret

36

Łosoś gravlax, placki ziemniaczane,
crème fraiche, ikra z pstrąga

36

39

SALATY

Curry warzywne – ryż jaśminowy/
czarna soczewica/ kolendra

19

V

34

45

V

32

VV

39

44

Zraz wołowy – kluski śląskie/
buraczki zasmażane

38

Udko kaczki – pyzy poznańskie/ korzenna
modra kapusta

42

Burger wołowy – wołowina/ ser cheddar/
jajo/ sałata/ pomidor/ ogórek piklowany/
konfitura z czerwonej cebuli/ sos aioli/
frytki/ kechup

39

Chickenburger – kurczak w panko/ jajo
sadzone/ aioli/ sałata/ pomidor/ frytki

38

DESER

34

Cezar z krewetkami – sałata rzymska,
pomidorki koktajlowe, grzanki, grana
padano, jajo, anchois, rukola, czosnek

44

Biszkoptowy omlet cesarski,
sos angielski, wiśnie

Grillowane holoumi / mix sałat/ pomidorki V
koktajlowe/ suszone pomidory/ słonecznik/
pestki dyni/ czrnuszka/ winegret

32

Crumble – owoce zapiekane,
jeżyna, malina, kruszonka
owsiana z orzechami włoskimi,
sos angielski

12
12
12
14
6
6

14

Fish & chips – dorsz/ frytki/
sos remulade/ colesław

Cezar z kurczakiem – sałata rzymska,
kurczak, grzanki, grana padano, jajo,
chipsy z bekonu, achonis, czosnek

Parówki wiedeńskie 2szt
Kiełbaski pieczone 2szt
Szynka Cotto 60g
Salami Ungherese 60g
Twarożek / Pasta jajeczna
Sałaty z winegret

V

DANIA GLOWNE

LUNCH

D O DAT K I

Selekcja wędlin i serów dojrzewających
pieczywo BB, masło

Biszkoptowy omlet cesarski
sos angielski, wiśnie

14

MAKARONY / PIEROGI

NA SLODKO
Tost francuski – brioche,
owoce leśne, mascarpone

VV

Żurek – biała kiełbasa, zakwas,
jajo poche, ziemniaki, olej majerankowy

15

25

Buła maślana, 2 jaja sadzone,
bekon, awokado, sos bbq

Smarowidła – twarożek, pasta jajeczna,
konfitura, warzywa sezonowe, koszyk
pieczywa BB, masło

Rosół drobiowo - wołowy
kluseczki jajeczne 14zł

PN–CZ 12:00–18.00 / PT–SB 12:00–23:00 / ND 12:00–20:00
V

Guacamole, chleb wiejski z dynią
i słonecznikiem BB, pomidor concase,
2 jaja poche, szczypiorek

42

przelew z „dolewką”(na miejscu)

19

Parówki wiedeńskie, ketchup,
musztarda, pieczywo BB, masło

Jaja po florencku – brioche BB,
szpinak, szalotka, czosnek, 2 jaja,
sos holenderski, szczypiorek

Krem dyniowy
imbir/ trawa cytrynowa/ chili

KAWA SNIADANIOWA

19

19

Omlet z 3 jaj, szynka cotto,
mozzarella, szczypiorek, sałaty
z winegret, pieczywo BB, masło
Omlet z 3 jaj, szpinak, mozzarella,
pomidor, szczypiorek, sałaty
z winegret, pieczywo BB, masło

38

24

Jaja sadzone na bekonie 2 szt
szczypiorek, pieczywo BB, masło
Jaja sadzone na maśle 2 szt
szczypiorek, pieczywo BB, masło

V

Brioche, szparagi, jajo poche,
sos holenderski, szynka parmeńska

Jajecznica z 3 jaj, boczek, portobello,
szczypiorek, pieczywo BB, masło
Jajecznica z 3 jaj, masło,
szczypiorek, pieczywo BB, masło

ZUPY

SZPARAGOWE LOVE

21
21

Smażony bekon
Jajo dodatkowe
Pomidor
Konfitura Maison Francis Miot
Koszyk pieczywa BB + masło
Ketchup/ Musztarda Heinz

6
3
3
5
7
2

Do przygotowania
naszych dań używamy
jaj z wolnego wybiegu.
Wykaz alegrenów
dostepny u obsługi.

HERBATY PIAG

NAPOJE GORACE

H E R B AT Y L I Ś C I A ST E
PA R Z O N E W I M B RY K U

16

Espresso / Espresso macchiato

10

Espresso doppio

12

Espresso doppio macchiato

12

Americano

10

Cappuccino

13

Flat white

15

Caffe latte

14

Caffe latte macchiato

14

Kawa po wiedeńsku

13

Chemex (0,5)
—
Czekolada La Boheme
na spienionym mleku
biała/ 71% kakao
—
Napar imbirowy:
—
Pomarańcza/ cytryna/ kardamon/
imbir/ anyż / goździki / Sobotni Miód

26
18

18

D O DAT K I

Mleko roślinne
Miód naturalny
Bita śmietana

2
3
3

EPIC GREY
czarne herbaty Assam
i Darjeeling z olejkiem bergamotki
CHINA JASMINE
zielona herbata z jaśminem
CHINA LUNG CHING
klasyczna chińska zielona herbata
JOLLY GREEN FELLOW
zielona Sencha z mango, aksamitką,
pomarańczą, chabrem; słodka
i owocowa
MINT LA - LA - LAND
chińska zielona herbata, liście mięty
pieprzowej, liście moringi, liście mięty
zielonej, płatki słoneczników oraz
niebieskich i czerwonych chabrów
SUPER GIRL!
biała herbata z aksamitką, brzoskwinią i
ananasem
AWESOME FRUITS
hibiskus, jabłko, dzika róża, czarny bez,
jagody, maliny, czarna porzeczka, jeżyna,
truskawka

NAPOJE ZIMNE
Ice latte

16

Kawa mrożona
z lodami i bitą śmietaną

21

Nitro cold brew 0,2
Espresso tonic
Espresso cola
Herbata mrożona
Lemoniada 0,5l
Sok pomidorowy ECO

16
15
15
18
18
12

Sok cold pressed 0,3L
pomarańcza/ grejpfrut / mix
- zapytaj, co dziś przygotowujemy
—

18

COCA- COLA 0,25L
AQUA PANNA 0,25/ 0,75L
SAN PELLEGRINO 0,25/ 0,75L

WAKE ME UP BREAKFAST
tradycyjna czarna herbata

9
12/22
12/22

GRAPEFRUIT BAND
jabłko, hibiskus, róża, papaja, ananas,
pomarańcza, chaber
CHAMOMILE BLUES
kwiaty rumianku, skórka i kawałki
pomarańczy, trawa cytrynowa, melisa,
liście mięty, hibiskus, werbena, kwiat
czarnego bzu
YUMMY ROOIBOS
rooibos z pomarańczą,
słonecznikiem i różą

