MENU ŚNIADANIOWE
(serwujemy od 9:00 do 14:00)

NA TALERZU

CROQUE

Smarowidła 80g/100g/120g
24 zł
twarożek / pasta jajeczna / masło / koszyk
pieczywa / pomidor / ogórek / sałata

Croque madame 290g/80g/50g
szynka Cotto / mix sałat / jajko / ser
Cheddar

Talerz wędlin i serów 50g/50g/40g/150g
28 zł
szynka Cotto / ser Cheddar / ser Camembert / ogórek / pomidor

Croque guacamole 290g/80g/50g
26 zł
guacamole / pomidor / mix sałat / szczypiorek / ser Cheddar

Omlet 280g/80g
28 zł
szynka Cotto / ser mozzarella / szczypiorek
/ koszyk pieczywa / masło

Croque serowy 320g/80g
26 zł
pomidor / mix sałat / ser Camembert / ser
Mozarella / ser Cheddar

Omlet z warzywami 280g/80g
26 zł
szpinak / pomidor / szczypiorek / ser
Mozzarella / koszyk pieczywa / maśło
Omlet z owocami 280g/100g
26 zł
świeże owoce sezonowe / cukier puder /
bita śmietana
Jajka sadzone 100g
21 zł
2 szt. / szczypiorek / koszyk pieczywa /
masło / mix sałat
Jajka sadzone z bekonem 100g/60g
26 zł
2 szt. / bekon / szczypiorek / koszyk pieczywa / masło / mix sałat
Jajecznica z 3 jajek 150g
19 zł
masło / szczypiorek / koszyk pieczywa /
masło
Parówki wiedeńskie 120g/40g
26 zł
3 szt. / musztarda francuska lub ketchup /
koszyk pieczywa / masło
Frankfurterki 120g/40g
26 zł
3 szt. / musztarda francuska lub ketchup /
koszyk pieczywa / masło

26 zł

SAŁATKI
Di Bufala 125g/200g
29 zł
mozzarella di bufala / rukola / pomidorki
koktajlowe / pesto bazyliowe / mix sałat /
krem balsamiczny / oliwki
Z kurczakiem i sosem Cezar 80g/200g
29 zł
filet z kurczaka / szczypiorek / pomidor
koktajlowy / rukola / mix sałat / ogórek
zielony / papryka / sos Cezar /

ANTIPASTI
Selekcja wędlin dojrzewających
(trzy gatunki) 120g

39 zł

Selekcja serów dojrzewających
(trzy gatunki) 150g

39 zł

Selekcja pieczywa
masło / oliwa z oliwek / ocet balsamiczny

8 zł

MENU KANAPKOWE
(serwujemy cały dzień)

CIABATTA

FOCACCIA

(selekcja sałat, sosy majonezowe)

(na życzenie klienta także na ciepło)

Szynka Cotto

14 zł

Szynka Cotto

17 zł

Salami Ungharese

14 zł

Salami Ungharese

19 zł

Salami Spianata Piccante

14 zł

Salami Spianata Piccante

19 zł

Szynka Parma (szynka dojrzewająca)

17 zł

Szynka Parma (szynka dojrzewająca)

19 zł

Szynka San Daniele (dojrzewająca 18 msc.)

18 zł

Szynka San Daniele (dojrzewająca 18 msc.)

20 zł

Mortadella z pistacjami

14 zł

Mortadella z pistacjami

17 zł

Alla Caprese

14 zł

Szynka Iberico

20 zł

Formaggio-Serowa

14 zł

Alla Caprese

17 zł

Pasta jajeczna

14 zł

Rostbef

20 zł

Gzik (twarożek / śmietana / dymka)

14 zł

Indyk

20 zł

Rostbef

16 zł

Karczek wieprzowy

20 zł

Indyk

14 zł

Karczek wieprzowy

TORTILLE

(każda z warzywami sezonowymi)

14 zł

Łosoś wędzony (ser Philadelphia / ogórek) 17 zł

Z kurczakiem lub indykiem
Wegetariańska

BAJGLE

70g/100g/80g

100g/100g/100g

19 zł
19 zł

CROISSANT

Z łososiem

18 zł

Alla Caprese

16 zł

Z gzikiem

16 zł

Szynka Cotto / ser Cheddar

14 zł

Słodka konfitura / ser Philadelphia

14 zł

