MENU

DANIA na wynos
TAKEAWAY MENU
Burger wołowy z bekonem, serem cheddar i sosem barbecue

26 zł

Beef burger with bacon, cheddar cheese and barbecue sauce

Frytki steakhouse

10 zł

Steakhouse fries

Sałatka z kurczakiem teriyaki, ogórkiem i sezamem

22 zł

Teriyaki chicken, cucumber and sesame salad

Sałatka z marynowaną mozzarellą, pomidorami koktajlowymi,
rukolą i grzankami
22 zł
Salad with marinated mozzarella, cherry tomatoes, arugula and croutons

Panini z pastrami wołowym, ogórkiem kiszonym,
duszoną cebulą i mozzarellą

24 zł

Panini with beef pastrami, pickled cucumber, stewed onion and mozzarella

Panini z wędzonym indykiem, aioli rozmarynowym,
pomidorami i mozzarellą

22 zł

Panini with smoked turkey, rosemary aioli, tomatoes and mozzarella

Makaron świderki z wędzonym łososiem, cukinią,
cytryną i parmezanem

25 zł

Spiral pasta with smoked salmon, zucchini, lemon and Parmesan cheese

Kluski szpinakowe z sosem z grzybów leśnych

25 zł

Spinach dumplings with forest mushroom sauce
Szczegółowy wykaz składników, gramatury oraz pojemności dań i napojów dostępne są u obsługi.
A detailed list of food ingredients, weight and capacity of dishes and drinks is available at the service.

Gluten
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Mleko

Jaja

Ryba

Sezam

Gorczyca

Orzechy

Soja

Seler

Skorupiaki

milk

eggs

fish

sesame

mustard seeds

nuts

soy

celery

crustaceans

MENU

NAPOJE
na wynos
TAKEAWAY MENU
KAWY / COFFEE
Americano

13 zł 150 ml

Caffe Latte

16 zł 250 ml

Flat White

14 zł 150 ml

Espresso

13 zł

40 ml

Cappuccino

14 zł 150 ml

Espresso Doppio

15 zł

80 ml

13 zł 300 ml

Herbata rozgrzewająca

19 zł 300 ml

HERBATY / TEA
Herbata Ronnefeldt
Ronnefeldt tea

Gorąca czekolada

Warming tea

16 zł 300 ml

Hot chocolate

Wino Grzane

16 zł 200 ml

Mulled wine

SOKI WYCISKANE / FRESH SQUEEZED JUICES
Sok pomarańczowy

19 zł 300 ml

Orange juice

Sok grejpfrutowy

19 zł 300 ml

Grapefruit juice

NAPOJE / SOFT DRINKS
Pepsi

12 zł 200 ml

Mirinda

12 zł 200 ml

Coca-Cola

12 zł 200 ml

Red Bull

17 zł 200 ml

