
Jajecznica

Jajka sadzone

Jajka sadzone i frankfurterki

Shakshuka

Shakshuka mistrzów

Śniadanie mistrzów

Tost jajko i bacon

Tost jajko i crudo

Tost jajko i salami

Pancakes 4 szt

Pancakes 8 szt

Do każdego śniadania napój za 

16 zł

16 zł

23 zł

17 zł

28 zł

29 zł

24 zł

30 zł

24 zł

19 zł

21 zł

1 zł

Jajka 3 szt, pieczywo, masło,  sałatka

Jajka 3 szt, pieczywo, masło, sałatka

Jajka 3 szt, frankfurterki 2 szt, pieczywo, masło, sałatka

Jajka sadzone 3 szt, pomidory, cebula, pieczywo, ser Grana Padano

DODATKI: szynka cotto - 5 zł, szynka crudo - 9 zł, franfurterki 2 szt - 8 zł, boczek grillowany - 5 zł, dodatkowe jajko - 3 zł

Jajka sadzone 3 szt, franfurterki 2 szt, boczek grillowany, pomidory, cebula, pieczywo, ser Grana Padano

Jajka 2 szt, frankfurterki 3 szt, boczek grillowany, pieczywo, masło, sałatka

Chleb tostowy, jajko sadzone, boczek grillowany, ser Grana Padano, rukolla, sałatka.

Chleb tostowy, jajko sadzone, szynka dojrzewająca crudo, pomidory suszone, ser Grana Padano, rukola, sałatka.

Chleb tostowy, jajko sadzone, salami włoskie, ser mozzarella, rukola, cebula, ser Grana Padano, sałatka.

Naleśniki pancakes 4 szt, nutella, cukier puder, konfitura owocowa, syrop klonowy

Naleśniki pancakes 8 szt, nutella, cukier puder, konfitura owocowa, syrop klonowy

DODATKI: konfitura owocowa - 6 zł, syrop klonowy - 9 zł, dodatkowy naleśnik z nadzieniem - 8 zł

kawa czarna, cherbata czarna lub sok pomarańczowy z 1 zł



Żur śląski

Flaczki

Rolada śląska

Szaszłyk drobiowy

Kotlet schabowy

Placek po węgiersku

Polędwiczki wieprzowe

Gołąbki z mięsem

Sałatka po Grecku

Sałatka Caesar

Wywar na wędzące, żurek, boczek, kiełbasa śląska, ziemniaki

Wywar mięsny, flaczki, warzywa

Rolada wołowa, kluski śląskie, kapusta czerwona

Filet z kurczaka, boczek, papryka, cebula, frytki belgijskie, sos czosnkowy

Schab bez kości, ziemniaki puree, kapusta biała zasmażana z grzybami

Placki ziemniaczana 3 szt, gulasz wieprzowy, kapusta czerwona, ser Grana Padano

Polędwica wieprzowa, kluski śląskie, kapusta biała zasmażana z grzybami, kapusta czerwona, sos grzybowy

Kapusta biała, mięso wieprzowe z ryżem, sos pomidorowy

Sałata rzymska, pomidory, ogórki zielone, oliwki czarne, cebula czerwona, ser feta, grzanki, oliwa z oliwek

Sałata rzymska, filet z kurczaka grillowany, cebula, grzanki, sos czosnkowy 

18 zł

16 zł

42 zł

34 zł

28 zł

33 zł

37 zł

27 zł

26 zł

26 zł



Camembert

Quesadilla z batatami

Placki ziemniaczane

Placki ziemniaczane 2

Kluski ziemniaczane

Kluski ziemniaczane 2

Kluski ziemniaczane 3

Szarlotka

Brownie czekoladowe

Deser lodowy

26 zł

33 zł

16 zł

18 zł

22 zł

22 zł

22 zł

15 zł

16 zł

18 zł

Camembert panierowany w panko, frytki belgijskie, konfitura z żurawiny

tortilla 30 cm, bataty, ser cheddar, papryka, cebula karmelizowana, kukurydza, ser salasa pikantny 

Placki ziemniaczane z sosem czosnkowym

Placki ziemniaczane 3 szt z sosem grzybowym

Kluski śląskie z sosem serowym z gorgonzolą

Kluski śląskie i sosem grzybowym

Kluski śląskie ze szpinakiem i sosem serowym z gorgonzoli

Szarlotka z lodami waniliowymi

Brownie czekoladowe z lodami waniliowymi

Lody czekoladowo - waniliowe z Brownie i słonym karmelem

WEGETARIAŃSKIE

DESERY



Di Bufala

Siciliano

4 sery special

Vegetariano

Double Pepperoni

Capricciosa

Bellu Meu

Al Pomodoro

Barbados

Di Maiale

Carbonara

Cacciatore

31 zł

31 zł

44 zł

28 zł

34 zł

31 zł

31 zł

32 zł

33 zł

31 zł

34 zł

36 zł

Sos pomidorowy, ser mozzarella, ser di bufala, świeża bazylia

Sos pomidorowy, ser mozzarella, salami piccante, pieczarki, oliwki czarne

Sos kremowy, ser mozzarella, ser mozzarella di bufala, ser gorgonzola, ser Grana Padano

Sos kremowy, ser mozzarella, szpinak, pieczarki, cebula karmelizowana

Sos pomidorowy, ser mozzarella, podwójne salami piccante

Sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka cotto gotowana, pieczarki

Sos kremowy, ser mozzarella, szynka crudo dojrzewająca, rukola, ser Grana Padano

Sos pomidorowy, ser mozzarella, pomidory suszone, pomidorki cherry, pesto zielone, rukola, ser Grana Padano

Sos pomidorowy, ser mozzarella, kurczak pieczony, ananas, oliwki czarne

Sos pomidorowy, ser mozzarella, wieprzowina szarpana, ogórek kiszony, cebula

Sos kremowy, ser mozzarella, boczek włoski, cebula, pieczarki

Sos kremowy, ser mozzarella, salami piccante, boczek włoski, pieczarki

Pizzę serwujemy codziennie od godz  13

PI NAPZ OLEZA TANA 



Bob Burger

Burger Chefa

California Burger 

Napoli Burger

Bacon And Cheese Burger

Burrito z kurczakiem

Burrito z wieprzowiną

Burrito Vegetariano

Quesadilla z kurczakiem

Quesadilla z wieprzowiną

41 zł

43 zł

44 zł

45 zł

46 zł

30 zł

30 zł

27 zł

27 zł

27 zł

Wołowina 100% 180 g, bułka maślana, boczek grillowany, ser cheddar, sałata, pomidor, ogórek kiszony, cebula, sos hamburgerowy

Wołowina 100% 180 g, wieprzowina szarpana 120 g, bułka maślana, boczek grillowany, cebula konfitowna, sałata rzymska, sos hamburgerowy

Wołowina 180 g, boczek grillowany 70 g, krążki cebulowe, ser camembert panierowany, sos hamburgerowy

Wołowina 180 g, bułka maślana, szynka dojrzewająca crudo, pomidory suszone, rukola, ser Grana Padano, sos hamburgerowy

Wołowina 100% 180 g, bułka maślana, boczek grillowany 100 g, ser cheddar, cebula konfitowana, sos hamburgerowy

Kawałki pieczonego kurczaka, sos serowy cheddar, ryż po meksykańsku, sałatka pico de gallo, sałata, kukurydza załadowane do dużej 

tortilli xxl 30 cm podawane z sosem salsa pomidorowym

Pieczona wieprzowina szarpana, sos serowy cheddar, ryż po meksykańsku, sałatka pico de gallo, sałata, kukurydza załadowane do dużej 

tortilli xxl 30 cm podawane z sosem salsa pomidorowym

Ryż po meksykańsku, sałatka pico del gallo, kukurydza, sałata, papryka, sos serowy załadowane do dużej tortilli xxl 30 cm podawane z sosem

salsa pomidorowym

Kawałki pieczonego kurczaka z serem cheddar, serem mozzarella, papryką zieloną załadowane do dużej tortilli xxl 30 cm podawane 

z sosem czosnkowym

Długo duszona wieprzowina szarpana z serem cheddar, serem mozzarellą, papryką zieloną załadowana do dużej tortilli xxl 30 cm

podawana z sosem czosnkowym

BURGERY

BURRITOS

QUESADILLAS



Quesadilla ze szpinakiem

Quesadilla z kurczakiem 2 szt

Quesadilla z wieprzowiną 2 szt

Quesadilla ze szpinakiem 2 szt

Frytki z solą 500 g

Frytki z solą 300 g 

Półmisek mały

Półmisek XL

Półmisek XXl

26 zł

48 zł

48 zł

45 zł

18 zł

13 zł

35 zł

69 zł

99 zł

Szpinak liście z serem mozzarella i serem cheddar załadowane do dużej tortilli xxl 30 cm podawane z sosem czosnkowym

Kawałki pieczonego kurczaka z serem cheddar, serem mozzarella, papryką zieloną załadowane do dwóch dużych tortilli xxl 30 cm podawane 

z sosem czosnkowym

Długo duszona wieprzowina szarpana z serem cheddar, serem mozzarellą, papryką zieloną załadowana do dwóch dużych tortilli xxl 30 cm

podawana z sosem czosnkowym

szpinak liście z serem mozzarella i serem cheddar załadowane do dwóch dużych tortilli xxl 30 cm podawane z sosem czosnkowym

Frytki belgijskie 500 g z solą

Frytki belgijskie 250 g z boczkiem grillowanym i sosem serowym

rporcja frytek belgijskich, porcja nachos, 6 szt krążkówcebulowych, 6 szt paluchów serowych, ketchup, sos czosnkowy

2 porcje frytek belgijskich, 2 porcje nuggets, 8 szt krążków cebulowych, 8 szt paluchów serowych, ketchup, sos czosnkowy, 

sos serowy, sos hamburgerowy

3 porcje frytek belgijskich, 4 porcje nuggets, 10 szt krążków cebulowych, 10 szt paluchów serowych, ketchup, sos czosnkowy, 

sos serowy, sos hamburgerowy

QUESADILLAS

Frytki

PÓŁMISKI PRZEKĄSEK


