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Na życzenie z przyjemnością udostępnimy Państwu 
menu z bliższymi informacjami dotyczącymi alergenów.

PRZYSTAWKI
90 g Pieczone czerwone buraczki z kozim serem ... 89 CZK 
 czerwone buraczki, ser kozi, orzechy włoskie,
 oliwa z oliwek, rukola, pizza-chleb domowy

2 szt. Pizza-chleb domowy z pomidorami, 
 bazylią, olejem z oliwek i z czosnkiem.... 59 CZK
 domowym chlebkiem typu pizza, 
 pomidory, bazylia, oliwa, czosnek

80 g Strudel szpinakowy z espumą dyniową 
 i prażonymi orzeszkami pinii ..................... 69 CZK
 ciasto francuskie, szpinak, pancetta, 
 parmezan, dynia, warzywa korzeniowe

80 g Wołowe carpaccio z polędwicy 
 z rukolą i parmezanem ..............................159 CZK
 plastry polędwicy wołowej z bazylią,
 rukolą, parmezanem i chlebem domowym

ZUPY
0,33 l Mocny rosół wołowy z kluskami 
 wątrobowymi, kluskami i maślanymi 
 warzywami korzeniowymi .................... 69 CZK
 Rosół wołowy, domowe pierogi z wątróbką, 
 warzywa korzeniowe

0,33 l Delikatna zupa pomidorowa 
 z bazyliowym Crème fraîche ................. 69 CZK
 Crème fraîche, bazylia

0,33 l Krem z marchwi z pieczonym 
 kalafiorem i pesto ziołowym ................. 69 CZK
 marchew, kalafior, pesto ziołowe

SAŁATKI
350 g Sałatka mieszana z ziemniakami 
 grenaille, wędzoną rostbefem, 
 korniszonami i srebrną cebulą ............. 159 CZK
 mix warzyw, ziemniaki grenaille, rostbef, 
 ogórki korniszony, marynowana cebula

350 g Sałatka z filetem drobiowym 
 w ziołowym cornflakes........................ 149 CZK 
 filety drobiowe, mieszane sałatki, 
 pieczone papryczki, chipsy ze słoniną

350 g Pieczony filet z pstrąga na sałacie 
 z czarnej soczewicy Beluga 
 z warzywami korzeniowymi ................. 139 CZK 
 filet z pstrąga, czarna soczewica Beluga,
 warzywa korzeniowe

350 g Sałatka Caesar  ................................... 169 CZK
 mięso z kurczaka, sałata rzymska, 
 caesar dressing, grzanki, parmezan

GŁÓWNE DANIA
200 g Łosoś pieczony z sosem holenderskim 
 i szpinakiem ...................................... 299 CZK
 Łosoś, szpinak w liściach, sos holenderski

200 g Pierś z kurczaka wypełniona mozzarellą, 
 suszonymi pomidorami i bazylią z sosem 
 Café de Paris  ..................................... 179 CZK
 mięso z kurczaka, suszone pomidory, 
 mozzarella, bazylia, sos Café de Paris

200 g Filetowana pierś kaczki z sosem 
 śliwkowym  ........................................189 CZK
 pierś kaczki, śliwki, wino

200 g Wędzona polędwiczka wieprzowa 
 z sosem truflowym ..............................189 CZK
 polędwiczka wieprzowa, sos truflowy

200 g Befsztyk wołowy z sosem 
 z zielonego pieprzu i śmietany ............ 299 CZK
 polędwica wołowa, marynowany 
 zielony pieprz, śmietana

250 g Pieczona karkówka z remoulade 
 z cebuli i pikantną limonkowo-kwaśną 
 śmietaną ............................................189 CZK 
 karkówka, cebula, czerwone wino,
 kwaśna śmietana, ostra papryka, limonka 

PIZZA 32 cm

Margherita ................................................... 149 CZK
pomidorowe sugo, mozzarella

Piccante ....................................................... 169 CZK
pomidorowe sugo, mozzarella, salami z papryką, 
papryczki chili

Salami.......................................................... 169 CZK
pomidorowe sugo, mozzarella, davel salami

Szynka ......................................................... 169 CZK
pomidorowe sugo, mozzarella, szynk

Mexicana ..................................................... 169 CZK
pomidorowe sugo, mozzarella, kukurydza, 
papryka, salami paprykowe, oregano

Hawai  ......................................................... 169 CZK
pomidorowe sugo, mozzarella, szynka, ananas

Pollo  ........................................................... 169 CZK
pomidorowe sugo, mozzarella, pierś z kurczaka, 
pieczarki, oregano

Spinaci ......................................................... 179 CZK
śmietana, mozzarella, czosnek, cebula, szpinak, 
bekonna, mięso z kurczaka

Formaggi ..................................................... 179 CZK
śmietana, mozzarella, ser pleśniowy niebieski, 
parmezan

Capricciosa .................................................. 179 CZK
pomidorowe sugo, mozzarella, szynka, pieczarki, oliwki

Sabrina ........................................................ 179 CZK
pomidorowe sugo, mozzarella, pancetta, 
śmietana, cebula, jajko, papryka salami

Pollo e verduri .............................................. 169 CZK
pomidorowe sugo, mozzarella, mięso z kurczaka, 
pieczarki, oliwki, papryka, pomidory

Bianca.......................................................... 169 CZK
śmietana, mozzarella, szynka, camembert

Babylon ....................................................... 179 CZK
pomidorowe sugo, mozzarella, szynka, pancetta, 
pieczarki, jajka

Diavola ........................................................ 169 CZK
pomidorowe sugo, mozzarella, szynka, 
ostra papryka, chili, pieczarki, oregano

Pepperoni .................................................... 169 CZK
pomidorowe sugo, mozzarella, pancetta, 
cebula, ostra papryka

DODATKI DO PIZZY 
100 g Szynka .................................................30 CZK

50 g Mozzarella............................................ 25 CZK

50 g Ananas ................................................ 15 CZK

20 g Parmezan .............................................30 CZK

50 g Salami z papryką .................................. 25 CZK

50 g Davel salami ......................................... 25 CZK

50 g Mięso z kurczaka ..................................30 CZK

20 g Cebula ................................................. 10 CZK

100 g Szpinak ................................................30 CZK

50 g Pancetta .............................................. 25 CZK

50 g Grzyby ................................................. 25 CZK

50 g Paprika ................................................20 CZK

50 g Oliwki .................................................. 25 CZK

5 ml Chilli olej .............................................. 15 CZK

10 g Czosnek ............................................... 10 CZK

1 ks Jajko.................................................... 10 CZK

50 g Sterylizowana ostra papryka ................. 15 CZK

20 g Rukola .................................................30 CZK

50 g Kukurydza ........................................... 15 CZK

DANIA DLA DZIECI
100 g Kawałki kurczaka z sosem ziołowym 
 i frytkami ............................................ 99 CZK

100 g Smażony filet drobiowy z frytkami ....... 99 CZK

100 g Grillowany naturalny kotlet łososiowy 
 z puree ziemniaczano-marchewkowym ... 129 CZK 
 łosoś, jaja, zioła, limonka, 
 marchewka, ziemniaki

3 ks Mini pizza mix .................................... 159 CZK
 szynka, salami, Margherita

200 g Domowe kopytka ziemniaczane ............. 79 CZK
 kopytka ziemniaczane, cukier cynamonowy,
 miętową kwaśną śmietaną

DANIA Z MAKARONEM
350 g Tagliatelle z podsmażaną piersią 
 kurczaka i ragout z pieczarek .............. 159 CZK
 pierś z kurczaka, mieszanka grzybowa, 
 rozmaryn, czosnek, śmietana, parmezan 

350 g Tagliatelle z szatkowanym kaczym mięsem . 159 CZK
 mięso z kaczki, sos pomidorowy, bazylia, parmezan

400 g Spaghetti Bolognese .......................... 159 CZK
 mielona wołowina, sos pomidorowy, parmezan

400 g Spaghetti Aglio Olio e Peperoncino ..... 139 CZK
 pepperoni, czosnek, olej z oliwek, 
 pietruszka kędzierzawa, parmezan

400 g Spaghetti Carbonara .......................... 149 CZK
 bekonna, żółtko, parmezan, śmietana

350 g Szpinakowe gnocchi z  kurczakiem  ..... 169 CZK
 domowe gnocchi, mięso z kurczaka, 
 śmietana, szpinak, czosnek, parmezan 

350 g Kluski ziemniaczane z polędwiczką
 wieprzową i sosem 
 miodowo-musztardowym ......................169 CZK
 domowe gnocchi, polędwiczki wieprzowe, musztarda 
 gruboziarnista, miód, śmietana, parmezan

RIZOTTO
350 g Kremowe szafranowe rizotto z krewetkami, 
 warzywami i parmezanem  .................. 169 CZK
 krewetka, cukinia, papryka, wiosenna cebula, parmezan

350 g Kremowe rizotto z pieczonymi i
 Pieprzniky jadalnymi, oliwą truflową 
 i parmezanem ..................................... 149 CZK
 Pieprznik jadalny, oliwa truflowa, parmezan

DODATKI
250 g Strudel szpinakowy z pancettą ............. 49 CZK

200 g Gratynowane ziemniaki z parmezanem .. 49 CZK

200 g Ziemniaki pieczone w mundurkach  
 z dipem czosnkowo-ziołowym .............. 59 CZK

200 g Grillowane warzywa s grzybami ............ 69 CZK
 papryka, cukinia, cebula, grzyby
200 g Smażone migdałowe krokiety .................59 CZK

1 szt. Pizza chleb .......................................... 39 CZK

200 g Frytki .................................................. 49 CZK

60 g Sos tatarski ..........................................19 CZK

60 g Keczup .................................................19 CZK

1 szt. Pudełka na pizzę ...................................10 CZK

1 szt. Menu box .............................................10 CZK

DESERY
zgodnie z menu dnia


