
JEDZONKO

Żurek z jajkiem………......……..……15 zł

Bigos..................………......…………12 zł

Frytki (200g)………………………………7 zł

Frytki parmezan i pietruszka…...11 zł

Hot-dog........................................8 zł

Pierogi opiekane (7 szt.).……...….15 zł

Skrzydełka z kurczaka (5 szt.)..….12 zł

Sajgonki z sosem 

sweet chilli (11 szt.)………..……….15 zł

Kalmary + cytryna (9 szt.)…………20 zł

TOSTY

Ser+ pieczarka……………………..…….8 zł

Ser+ szynka…………………………..……8 zł

Ser+ pieczarka+ szynka………….…..9 zł

Mozzarella+ pesto bazyliowe + 

pomidor.……………....................…..9 zł

DODATKI

Ogórek…..………………....................2 zł

Surówka...………………....................3 zł

Sos......……………………....................2 zł

GRILL

Ziemniak z sosem czosnkowym….6 zł

Kaszanka (100 g)..………………………8 zł

Kiełbasa (150 g)..………..……………14 zł

Ser na ostro……………………………..11 zł

Karczek…………………………………….16 zł

Szaszłyk (350 g)..………………………18 zł

Pajda ze smalcem i ogórkiem…….8 zł

Pstrąg z surówką……………………..27 zł

GOFRY

Suchy…………………………………………7 zł

Dodatki:

• Cukier puder……………………1 zł

• Posypka……………………………1 zł

• Polewa…………………………….2 zł

czekoladowa/toffi/truskawkowa/

owoce leśne

• Owoce…………………………..…3 zł

• Bita śmietana………………..…4 zł

• Nutella...............................5 zł

• Dżem owocowy..................3 zł

O dostępność dań zapytaj obsługę.



NAPOJE

Kropla Beskidu 0,5l..…………………..4 zł

Coca-Cola/ Fanta / Sprite 0,5l......9 zł 

Red-bull…………………………………..10 zł

FuzeTea 0,5l…………….…………………7 zł

Cappy 0,33l………………………………..6 zł

Tymbark 0,5l.…………………………….6 zł

Herbata ………….…………………………5 zł

Espresso…………………………………….7 zł

Kawa czarna/biała…..…………………7 zł

Cappuccino…….………………………...9 zł

Kawa mrożona ………………………..14 zł

Gorąca czekolada..…………………..15 zł

Soki świeżo wyciskane..........12/14 zł

PIWA*
Piwo lane Tyskie 0,3l/0,5l……7 zł/9 zł

Piwa butelkowe* 0,5l:

Książęce Złote Pszeniczne/Czerwony 

Lager/Ciemne Łagodne…......……..9 zł

Książęce IPA……………………..………10 zł

Kozel jasny/ ciemny………….………11 zł

Pilsner Urquell………….……………..12 zł

Lech/Lech Shandy..………….……...  9 zł

Captain Jack 0,4l........................10 zł

Lech free lager/smakowy 0,33l.....7zł 

*butelka piwa Książęcego, Lecha oraz Kozela 

podlega kaucji zwrotnej w wysokości 1 zł

DRINKI
CUBA LIBRE – 17 zł

rum biały + coca-cola + limonka
MOJITO – 18 zł

rum biały + woda gazowana + mięta
+ cukier trzcinowy + limonka

JAGERBOMB – 20 zł
jagermeister + redbull

APEROL SPRITZ – 23 zł
prosecco + aperol + woda gazowana

+ pomarańcza
 BLUE OCEAN – 17 zł

 martini bianco + sprite +  bols blue
curacao + cytryna

WYSPY KOKOSOWE – 15 zł
malibu + sok pomarańczowy +

grenadina 
BULLDOG FRENCH – 21 zł

gin bulldog + prosecco + limonka +
syrop cukrowy

BULLDOG BLACK PEPPER – 23 zł
gin bulldog + tonic + grejpfrut +

czarny pieprz
GRAND MARGARITA– 36 zł

espolon blanco + grand marnier +
limonka + syrop cukrowy 

ESPOLON BITTER ROSE – 25 zł
espolon blanco + tonic + limonka +

mrożone maliny
BULLDOG FRENCH – 21 zł

gin bulldog + prosecco + limonka +
syrop cukrowy

GRAND TONIC – 25 zł
grand marnier + tonic + pomarańcza

FRANGELICO CLASSIC  – 20 zł
frangelico + woda gazowana +

limonka

O dostępność alkoholi zapytaj obsługę.


