
 
 
 

Przystawki 
 

Bruschietta- 12 zł 

 

Sałatka grecka- 22 zł 

 

Sałatka cezar- 24 zł 

 

Zupy 

 

Krem pelati, słodka śmietana, krem balsamiczny- 15 zł 

 

Żurek w chlebie- 17 zł 

 

Potrawy z drobiu 
 

Rolada de volaille z serem- 28 zł 

Soczysta pierś z kurczaka w chrupiącej panierce z serem, podawana z frytkami i coleslaw 

 

Filet w sosie pelati z karczochami, frytki, mix sałat sos winegret- 29 zł 

 

Filet w płatkach kukurydzianych z opiekanymi ziemniakami, surówka coleslaw- 28 zł 

 

Dania z wieprzowiny 

 

Kotlet schabowy z kością ,ziemniaki pieczone ,buraczki marynowane- 29 zł 

 

Saltinboca z polędwiczki wieprzowej z szynką Crudo, kasza bulgur, mix sałat- 34 zł 

 

Dania z wołowiny 

 

Roladki wołowe z pyzami opiekanymi ,modra kapustą zasmażana z żurawiną- 38 zł 

 

Pasta 

 

Gnocchi dyniowe z polędwiczki wieprzowe, suszonym pomidorem, zielonym groszkiem,  

pomidorki koktajlowe, parmezan, oliwa truflowy, rucola- 32 zł 

 

Gnocchi bazyliowe, sos gorgonzola, włoskie wędliny ,czerwoną cebulką, parmezan, mix 

sałat, pomidorki koktajlowe- 29 zł 



 
 

Tagliatelle Nero do sepia z krewetkami, sos winno maślany z czosnkiem, pepperoni, 

pietruszka nać, pomidorki koktajlowe- 38 zł 

 

Straziapetti z kurczakiem, brokuł, sos śmietanowy z boczkiem, parmezan, pestki 

słonecznika, rucola- 26 zł 

 

Spaghetti bolońskie z parmezanem, rucola- 24 zł 

 

 

Dania z ryb 

 

Dorsz w cieście piwnym z frytkami stekowymi i sosem tatarskim- 34zł 

 

Łosoś pieczony, tagiatella sepia, sos bazyliowy, mix sałat, pomidorki koktajlowe, suszony 

pomidorki, oliwki- 42zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Desery 

 

Tiramisu z likierem Amaretto- 12 zł 

 

Sernik kokosowy na zimno- 12 zł 

 

Szarlotka na ciepło z lodami i bitą śmietaną- 14 zł 

 

Kawa i gorąca czekolada 

 

Kawa czarna/z mlekiem- 7 zł/ 7,5 zł 

Espresso- 7 zł 

Latte Macchiato- 9 zł mała/ 12 zł duża 

Cappuccino- 9 zł 

Borgia (kawa z czekoladą i bitą śmietaną)- 14 zł 

Kawa mrożona z bitą śmietaną i lodami lub kawa mrożona z wyciskanym sokiem 

pomarańczowym- 15 zł 

Gorąca czekolada z bitą śmietaną (dostępna również w wersji z malinami)- 11 zł/14 zł 

 

Herbaty 

 
Rozgrzewające herbaty 400ml (owocowa z goździkami i cynamonem)- 12 zł 

Earl grey z cytrusami i świeżymi ziołami - rozmarynem i tymiankiem- 12 zł 

Herbata ekspresowa z cytryną- 6 zł 

Sypana herbata Richmont w saszetkach: 

Wszystkie poniższe: 11 zł 

Ceylon Gold 

Wyselekcjonowane listki z Flowery Orange Pekoe ze Sri Lanki dają intensywny napar. 

Earl Grey Blue 

Połączenie cejlońskiej herbaty z naturalnym olejkiem z bergamotki. 

 

 

 



 
 

Gunpowder Green 

Starożytne kulki mocy czyli zwinięte listki zielonej herbaty z prowincji Zhejiang w Chinach, 

delikatny smak z subtelną nutą goryczy. 

Green Jasmine 

Smak i właściwości doskonałej zielonej herbaty wzbogacone płatkami jaśminu. Subtelny 

słomkowy napar o kwiatowych nutach to klasyczna kompozycja niwelująca stres. 

Peppermint Green 

Dodający witalności duet zielonej herbaty i mięty pieprzowej. 

White Pearl of Fujian 

Cesarska odmiana Pai Mu Tan , znana jako Biała Piwonia z Fujian. Mieszanka znakomitej 

białej herbaty , truskawek i kwiatów malwy. 

Forest Fruits 

Aromatyczna kompozycja owoców leśnych (czarny bez, hibiskus, słodkie liście jeżyny) z 

truskawkową nutą. 

Mexican Dream 

Kompozycja na bazie suszonych owoców: jabłka, dzikiej róży, hibiskusa z dodatkiem skórki 

pomarańczowej, goździków i organicznego cynamonu. 

Yerba Mate 

Południowoamerykański eliksir zdrowia. Połączenie Yerba Mate, trawy cytrynowej, 

organicznego mirtu cytrynowego i skórki pomarańczy. Dodaje energii. 

Melon Mint 

Świeżość zaklęta w słodyczy. Orzeźwiające połączenie mięty pieprzowej z soczystym 

melonem. Daje napar o pięknej, ciemnoróżowej barwie i wyrazistym smaku owoców. 

Mango Maui 

Kusząca słodyczą tropików owocowa kompozycja na bazie ananasów i papi. Daje świetliste 

napary o intensywnie owocowym smaku z dominującymi akcentami mango oraz truskawką i 

pomarańczą w tle. 

Lemon Peach 

Egzotyczna wyspa orzeźwienia. Tropikalna słodycz brzoskwini przyjemnie przenika się z 

soczystą kwasowością cytrusów. 

Spicy Cinnamon 

Cynamonowa słodycz.Dzika nuta Rooibos Aromatyczna gruszka . Każdy łyk to egzotyczna 

wyprawa. 

Black Chilli Chocolate 

Wytrawna czarna herbata. Słodycz czekolady. Ostrość chilli. Gra żywiołów. 

 



 
 

Napoje zimne 
 

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Tonic Kinley 0,25l- 7 zł 

Coca-Cola karafka 1l- 15 zł 

Fuztea (brzoskwiniowa, cytrynowa) 0,5l- 9 zł 

Soki owocowe 0,25l (jabłkowy, pomarańczowy, porzeczkowy, grapefruit, pomidorowy)- 6 zł 

Sok w karafce 1l (jabłkowy, pomarańczowy, z czarnej porzeczki, grejpfrutowy)- 15 zł 

Świeżo wyciskany sok z pomarańczy 0,25l- 14 zł 

Świeżo wyciskany sok z grejpfruta- 14 zł 

Orzeźwiająca lemoniada 0,4l- 13 zł 

Świeżo wyciskany sok z pomarańczy i cytryny z dodatkiem mango i świeża mięta 

Herbata mrożona różne smaki – zapytaj obsługę- 12 zł 

Woda mineralna Kropla Beskidu 0,33l (gazowana, niegazowana)- 6 zł 

Woda mineralna Delice Beskidu but. 0,75l (gazowana, niegazowana)- 11 zł 

Karafka wody 1l- 10 zł 

 

Piwo 

 
Żywiec z beczki 0,5l- 9 zł 

Żywiec z beczki 0,33l- 8 zł 

Żywiec butelka 0,5l- 10 zł 

Żywiec Pszeniczne butelka 0,5l- 10 zł 

Żywiec 0% 0,5l- 10 zł 

Heineken 0,5l- 11 zł 

Desperados 0,4l- 12 zł 

 

 

 



 
 

Drinki 
 

Long Island- 25 zł 

Wyborowa, Tequila, Havana ,Triple Sec, Gin, Coca-Cola, cytryna- 25  

Cuba Libre- 20 zł 

Rum, Coca- Cola, limonka, cukier trzcinowy 

Old Cuban- 22 zł 

Havana, prosecco, sok z limonki, syrop cukrowy 

Aperol Spritz- 22 zł 

Aperol, prosecco 

Sex on the beach- 22 zł 

Wyborowa, Archers, sok pomarańczowy, sok porzeczkowy, syrop kokosowy 

Mojito- 20 zł 

Havana, limonka, mięta, cukier trzcinowy, woda gazowana 

Koktajl Campari- 16 zł 

Campari, sok pomarańczowy 

Tequila Sunrise- 22 zł 

Olmeca Gold, sok pomarańczowy, grenadina 

Cosmopolitan- 17 zł 

Wyborowa, Triple sec, sok porzeczkowy, cytryna 

 

 

Shoty 
 

Wściekły pies- 9 zł 

Wyborowa, grenadina, tabasco 

Kamikadze- 14 zł 

Wyborowa, Blue Curacao, sok cytrynowy 

 

 

 

 



 
 

Wódki 
 

Wyborowa- 40ml/9 zł // 0,5l/75 zł // 0,7l/ 95zł 

Finlandia- 40ml/10 zł 

Absolut- 40ml/10 zł 

Belweder- 40ml/10 zł 

 

Tequille 

Olmeca Bianco/Gold- 40 ml/ 12 zł 

 

Gin  

Lubelski 40 ml- 9 zł 

Bombay Sapphire 40 ml- 12 zł 

 

Rumy  

Bacardi Black 40 ml- 10 zł 

Bacardi Superior 40 ml- 9 zł 

Cachaca 40 ml- 9 zł 

Havana Club Anejo 40 ml- 9 zł 

 

Whiskey  

Jack Daniels Tennessee 40 ml- 12 zł 

Jim Beam 40 ml- 12 zł 

Jameson 40 ml- 14 zł 

Glenfiddich 40 ml- 14 zł 


