Śniadania

(śniadania podajemy od 10:00 do 12:00)

Zupy:

Domowy rosół z makaronem
Zupa rybna z kawałkami dorsza i łososia
Krem z pomidorów z parmezanem

Startery:

Pieczywo czosnkowe
Frytki z batatów z dipem paprykowo-majonezowym
Tatar z łososia
por, kapary, czerwona cebula, świeże pieczywo
Bruschetta Classica
świeże pomidory, czosnek, bazylia, oliwa
Bruschetta al Parma
szynka parmeńska, świeże pomidory, czosnek, bazylia, oliwa
Deska smaków Peperino
pięć rodzajów wędlin i pięć rodzajów serów
Śledź z cebulką w oleju
świeże pieczywo
Placki ziemniaczane z łososiem
łosoś marynowany według przepisu Szefa Kuchni, kwaśna śmietana,
koperek

Sałatki:

Sałatka Peperino
mozzarella zapiekana z szynką parmeńską, ser camembert,
ser pleśniowy, pomarańcza, winogrono, prażony słonecznik, sezam,
pestki dyni, mix sałat, malinowy vinaigrette
Sałatka Halloumi
grillowany ser Halloumi, winogrono, pomarańcza, gruszka, granat,
orzechy włoskie, sałata, sos winno-żurawinowy
Sałatka Jogging
mix sałat, gruszka, grillowany kurczak, ogórek świeży, pomidor cherry,
ser lazur, suszona śliwka, orzech włoski, paluszki grissini,
sos sojowo-musztardowy
Sałatka Salmon
mix sałat, grillowany łosoś, gruszka, suszona śliwka, pomidor cherry,
cebula czerwona, ogórek świeży, oliwki, pestki dyni, grzanki ziołowe,
sos cytrynowo-miętowy, oliwa z oliwek

Burgery, kanapki, tortille:

Burger wołowy
bułka maślana, kotlet 100 % wołowiny, bekon, ser, pomidor,
ogórek kiszony, czerwona cebula, frytki, sałata lodowa, rukola
Naked Burger
kotlet 100 % wołowiny, bekon, ser, pomidor, ogórek kiszony,
czerwona cebula, frytki, sałata lodowa, rukola
Burger Halloumi
bułka maślana, ser Halloumi, remulada z czerwonej cebuli, pomidor,
rukola
Chicken Burger
bułka maślana, panierowany kurczak, ser, pomidor, ogórek kiszony,
czerwona cebula, frytki, sałata lodowa, rukola
Tortilla z warzywami
pieczarki, marchewka, cukinia, cebula czerwona, ser
Tortilla z kurczakiem i warzywami
kurczak, pieczarki, marchewka, cukinia, cebula czerwona, ser

15 zł
17 zł
16 zł

10 zł
16 zł
22 zł

Dania główne:

Menu
34 zł

Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym

37 zł

Grillowana pierś z kurczaka supreme

34 zł

Udko z kaczki

43 zł

sos borowikowy, puree, sałatka z ogórka kiszonego
sos gorgonzola, gnocchi, sałatka ze świeżych warzyw

18 zł

Ryby:

16 zł
22 zł

32 zł
31 zł

30 zł

19 zł
22 zł

Prosciutto e Funghi

29 zł

Salami

31 zł

Peperino

31 zł

Diavolo

31 zł

Hawaii

29 zł

Pancetta

30 zł

Quattro Formaggi

33 zł

Di Parma

34 zł

Vegetariana

30 zł

Viking

34 zł

Peperino Picante

31 zł

Tartufo

34 zł

Bianco e Parma

34 zł

sos pomidorowy, mozzarella, szynka gotowana, pieczarki, oregano
sos pomidorowy, mozzarella, salami, papryka, cebula, oregano
sos pomidorowy, mozzarella, kurczak, szpinak, cebula, suszony
pomidor, oliwa truflowa, parmezan, oregano

Filet z dorsza

38 zł

sos pomidorowy, mozzarella, boczek pancetta, szynka parmeńska,
cebula, świeży pomidor, oliwa czosnkowa, oregano

Filet z halibuta

42 zł

frytki, sałatka ze świeżych warzyw
frytki, kiszona kapusta

Makarony i gnocchi:
Tagliatelle Basilico

kurczak, pesto z bazylii, pomidorki cherry, orzechy ziemne, rukola,
czosnek, parmezan

Pappardelle w sosie grzybowym

polędwiczka wieprzowa, borowiki, śmietana, cebula, świeży szpinak,
świeże zioła, parmezan

Tagliatelle z łososiem

Gnocchi ze szpinakiem / kurczakiem

ser lazur, świeży szpinak, suszone pomidory, śmietana, czosnek,
parmezan

Tagliatelle Picante

szynka parmeńska, salami picante, salami napoli, pomidorki cherry,
rukola, pesto bazyliowe, papryczki chilli, oliwa z oliwek, parmezan

Dania dla dzieci:

32 zł
33 zł

sos pomidorowy, mozzarella, papryka, oliwki, pieczarki, kapary,
cebula, oregano

34 zł

sos pomidorowy, mozzarella, szynka parmeńska, salami, boczek,
cebula, oregano

30 zł / 33 zł
33 zł

33 zł

sos pomidorowy, mozzarella, kurczak, papryczki peperoncino,
cebula, ser gorgonzola, orzechy włoskie, oregano
pasta truflowa, mozzarella, salami picante, mascarpone,
pomidorki cherry, oregano
biały sos, mozzarella, podgrzybki, szynka parmeńska, mascarpone,
świeży szczypiorek, oregano

Szanowni goście informujemy, że pizza nie jest podawana
jednocześnie z daniami z kuchni.

18 zł
20 zł

Paluszki rybne z dorsza

20 zł

Naleśniki z twarogiem
Frytki

18 zł
10 zł

frytki, surówka z marchewki

sos pomidorowy, mozzarella, gorgonzola, camembert, parmezan,
oregano
sos pomidorowy, mozzarella, szynka parmeńska, pomidorki cherry,
rukola, parmezan, oliwa z oliwek, oregano

Makaron z klopsikami w sosie pomidorowym
Nugetsy z kurczaka
frytki, surówka z marchewki

30 zł

29 zł

sos pomidorowy, mozzarella, pomidorki cherry, rukola, parmezan,
oregano

32 zł

Flądra

szynka parmeńska, pieczarki, biała trufla, śmietana, świeży szczypiorek,
parmezan

30 zł

Rucola

sos pomidorowy, mozzarella, szynka, ananas, kukurydza, oregano

opiekane ziemniaki, sałatka ze szpinakiem

Gnocchi z białą truflą

31 zł

23 zł

43 zł

Filet z łososia

łosoś, pesto z bazylii, pomidorki cherry, mascarpone, rukola,
śmietana, koperek
32 zł

Margherita

sos pomidorowy, mozzarella, salami picante, papryczki peperoncino,
oregano

opiekane ziemniaki, sałatka ze świeżych warzyw
31 zł

15 zł

sos pomidorowy, mozzarella, oregano

opiekane ziemniaki, mizeria

sos żurawinowy, opiekane ziemniaki, zasmażana kapusta

Focaccia

rozmaryn, sól morska, oliwa z oliwek

Domowy kotlet schabowy

16 zł

59 zł

Pizza:

Desery:

Szarlotka na ciepło z lodami
Brownie z sosem malinowym i lodami
Pucharek lodowy
Deser dnia

16 zł
16 zł
15 zł
16 zł

Napoje zimne:
Sok Toma 0,33 L

6 zł

Pepsi, Mirinda, 7UP 0,5 L

8 zł

Pepsi Max, Pepsi Lime 0,5 L

8 zł

Lipton

8 zł

(pomarańcza, jabłko, czarna porzeczka)

(cytrynowy, brzoskwiniowy, zielona herbata) 0,5 L

Drinks

Rum:

Havana 7 y.o. 40 ml
Bacardi 40 ml

Drinki:

Aperol Spritz

25 zł

Campari Spritz

25 zł

Cuba libre

22 zł

Mojito

23 zł

60 ml Aperol, 120 ml Prosecco, woda gazowana, pomarańcza
60 ml campari, 120 ml Prosecco, woda gazowana, pomarańcza

Woda źródlana Górska Natura

7 zł

(niegazowana/gazowana) 0,5 L

40 ml rum biały, pepsi, limonka

Cisowianka Perlage / Cisowianka Classique 0,7 L

12 zł

Świeży sok pomarańcz 0,3 L

15 zł

Lemoniada cytrusowa 400 ml

12 zł

20 ml tequila, 20 ml wódka, 20 ml gin, 20 ml cointreau, 20 ml rum,
pepsi, sok z limonki

Dzbanek lemoniady 1 L

25 zł

Whiskey Sour

25 zł

Dzbanek wody niegazowej/gazowanej 1 L
Kawa mrożona

12 zł
15 zł

Tom Collins

22 zł

Pina Colada

23 zł

Napoje gorące:

9 zł
8 zł
11 zł
9 zł
11 zł
12 zł
13 zł
16 zł
1 zł
2 zł
12 zł
13 zł
13 zł
13 zł

Piwo:

Tyskie Gronie 0,3 L / 0,5 L
Książęce Złote Pszeniczne 0,3 L / 0,5 L
Butelkowe:

Książęce Ciemne Łagodne 0,5 L
Książęce Czerwony Lager 0,5 L
Lech Premium 0,3 L / 0,5 L
Kozel Ležák 0,5 L
Kozel Černý 0,5 L
Tyskie gronie 0,3 L
Redd’s smakowy 0,4 L
Bezalkoholowe:
Lech Free/Lech Free smakowy 0,3 L

Long Island Iced Tea

40 ml whiskey, 40 ml sour, białko, syrop cukrowy
40 ml gin, woda gazowana, limonka, syrop cukrowy, sour

Herbata Dammann
Espresso
Espresso doppio
Americano
Flat white
Cappuccino
Latte
Latte Grande
Mleko sojowe
Syropy smakowe do kawy (różne smaki)
Gorąca czekolada
Wino grzane z goździkami i pomarańczą
Piwo grzane z goździkami i pomarańczą
Herbata zimowa
z pomarańczą, cytryną, imbirem, goździkami, sokiem malinowym

Beczkowe:

40 ml rum biały, limonka, syrop cukrowy, kruszony lód, woda gazowana

8 zł / 10 zł
9 zł / 11 zł
11 zł
11 zł
8 zł / 10 zł
10 zł
10 zł
9 zł
10 zł
9 zł

40 ml rum biały, 20 ml śmietanki, 20 ml malibu, 130 ml sok ananasowy

Aperitif:

Campari 40 ml
Martini Bianco 100 ml
Martini Extra Dry 100 ml
Aperol 40 ml

Wódka:

Finlandia 40 ml / 0,7 l
Żołądkowa 40 ml
Soplica smakowa 40 ml / 0,5l
Wyborowa 40 ml
Wyborowa 0,5 l / 0,7 l
Żubrówka Biała 40 ml
Żubrówka Biała 0,7 l

Whisky / Whiskey / Single Malt Whisky
Grant’s 40 ml
Tullamore Dew 40 ml
Glenfiddich 12 y.o. 40 ml
Chivas 40 ml
Jack Daniels 40 ml

Bourbon:

Wild Turkey 81 40 ml
Wild Turkey 101 40 ml

30 zł

Gin:

Finsbury 40 ml
Gin Bombay 40 ml

Tequila

Sierra Tequila 40 ml
Jose Cuervo 40 ml

Likier:

Jagermaister 40 ml
Goldwasser 40 ml
Archers 40 ml
Baileys 40 ml
Cointreau 40 ml

Koniak, Brandy:

Remy Martin V.S.O.P. 40 ml
Metaxa 5* 40 ml
11 zł
12 zł
12 zł
10 zł

10 zł / 125 zł
8 zł
8 zł / 60 zł
8 zł
75 zł / 95 zł
8 zł
95 zł

12 zł
12 zł
21 zł
18 zł
14 zł

12 zł
15 zł

15 zł
12 zł

10 zł
14 zł

12 zł
12 zł

11 zł
14 zł
12 zł
12 zł
12 zł

18 zł

Wino:

Białe:
Vina Esmeralda 15 cl / 75 cl
DO Catalunya, by Miguel Torres – Spain
Road Pinot Grigio 15cl / 75cl
California, by E&J Gallo – USA
Canyon Road Chardonnay 15 cl / 75 cl
California, by E&J Gallo – USA
Różowe:
Canyon Road Zinfanel 15 cl / 75 cl
California, by E&J Gallo – USA

14 zł / 60 zł
12 zł / 50 zł
12 zł / 50 zł

12 zł / 50 zł

Czerwone:
Canyon Road Cabernet Sauvignon 15 cl / 75 cl
California, by E&J Gallo – USA
Coronas Tempranillo tinto 15 cl / 75 cl
DO Catalunya, by Miguel Torres – Spain
Koine Primitivo 15 cl / 75 cl
Primitivo Salento, Botter – Włochy

14 zł / 60 zł

Wino musujące:
Gancia Prosecco 15 cl / 75 cl
DOC Prosecco – Italy

17 zł / 70 zł

Szampany:
Moet&Chandon Imperial brut 0,75 l
Moet&Chandon Rose Imperial 0,75 l

12 zł / 50 zł

14 zł / 60 zł

280 zł
320 zł

