


Śniadank�
Jajecznica

1. Jajecznica na maśle [170g]
3 jaja, sałatka [100g], pieczywo z masłem [2 kromki]

17 zł

2. Jajecznica na maśle z cebulką [190g]
3 jaja, cebulka podsmażana, sałatka [100g], pieczywo z masłem [2 kromki]

19 zł

3. Jajecznica z szynką na maśle [190g]
3 jaja, szynka, sałatka [100g], pieczywo z masłem [2 kromki]

20 zł

4. Jajecznica na maśle z bekonem lub kiełbaskami [200g/240g]
3 jaja, bekon 2 plastry lub 2 kiełbaski, sałatka [100g], pieczywo z masłem
[2 kromki]

20 zł

5. Jajecznica na maśle z szynką i cebulką [210g]
3 jaja, szynka,cebulka, sałatka [100g], pieczywo z masłem [2 kromki]

22 zł

Jajka sadzone

6. Jaja sadzone
3 jaja, sałatka [100g], pieczywo z masłem [2 kromki]

17 zł

7. Jaja sadzone z bekonem lub kiełbaskami
3 jaja, bekon 2 plastry lub 2 kiełbaski, sałatka [100g], pieczywo z masłem
[2 kromki]

20 zł

Omlety

8. Z szynką i serem [210g]
3 jaja, śmietana, szynka, ser żółty

20 zł

9. Ze szpinakiem [240g]
3 jaja, śmietana, szpinak, czosnek

20 zł

10. A’la pizza [340g]
3 jaja, śmietana, pieczarki, papryka, szynka, cebulka podsmażana, ser żółty

22 zł

11. Z pieczarkami, papryką i awokado [290g]
3 jaja, śmietana, pieczarki, papryka, awokado

24 zł

12. Z kurczakiem i szpinakiem [250g]
3 jaja, śmietana, kurczak pieczony, szpinak, czosnek

24 zł



Śniadank�
Owsianki [70g płatków owsianych+140ml wody/mleka]

(Do wyboru: na wodzie, mleku, napoju roślinnym [+3zł]; miód na życzenie)

13. Jabłko prażone z cynamonem [330g] 16 zł

14. Jagodowy mix [300g] 18 zł

15. Gorzka czekolada z bananem i orzechami [370g] 18 zł

Parówki
16. Z pieczywem

3 parówki gotowane, sałatka [100g], pieczywo [2 kromki], sos do wyboru
16 zł

17. Zestaw z frytkami
3 parówki gotowane, sałatka [100g], frytki 150g, musztarda, ketchup,
majonez

22 zł

Tosty i kanapki
18. Tosty włoskie [360g]

2 tosty - szynka, ser żółty, pieczarki, cebula, pesto, ser mozzarella,
suszone pomidory

19 zł

19. Tosty z salami [300g]
2 tosty - szynka, ser żółty, pieczarki, cebula, pesto, salami, papryka

21 zł

21. Tosty z pastą jajeczną i boczkiem [430g]
2 tosty - szynka, ser żółty, pieczarki, cebula, pasta jajeczna, boczek

22 zł

22. Tosty z jajkiem sadzonym i awokado [390g]
2 tosty - szynka, ser żółty, pieczarki, cebula, pasta z awokado, jajko
sadzone

24 zł

Zestawy śniadaniowe
23. English breakfast z parówkami

2 jajka sadzone, 2 parówki, fasolka w sosie pomidorowym [100g], pieczarki,
1/2 pomidora, 2 plastry bekonu, pieczywo

26 zł

24. English breakfast z kiełbaskami
2 jajka sadzone, kiełbaski, fasolka w sosie pomidorowym [100g], pieczarki,
1/2 pomidora, 2 plastry bekonu, pieczywo

26 zł

25. Francuskie śniadanie na słodko
2 croissanty, konfitura [40g], krem czekoladowo-orzechowy [40g], miód,
owoce [300g]

26 zł

26. Francuskie śniadanie wytrawne
2 croissanty, jajecznica z 3 jaj, 2 plastry salami, 2 plastry sera żółtego,
pomidor, ogórek, rzodkiewka, żurawina [40g], masło [20g]

26 zł



Plack�
Naleśniki na słodko
Mąka [pszenna lub gryczana lub kukurydziana], jaja, mleko, sól, cukier 1 | 2 sztuki

27. Z dżemem [1 szt:220g/2 szt:340g]
Dżem owocowy, owoce

21/26 zł

28. Z twarożkiem [1 szt:280g/2 szt:360g]

Twaróg na słodko, cukier puder, owoce
22/29 zł

29.. Z kremem czekoladowo-orzechowym [1 szt:280g/2 szt:340g]
Krem czekoladowo-orzechowy, owoce

22/29 zł

30. Z kremem pistacjowym [1 szt:220g/2 szt:340g]
Krem pistacjowy, owoce

24/29 zł

31. A’la Crêpes Suzette [2 szt:350g]
Krem cytrynowy, krem z serków mascarpone

--/24zł

Naleśniki wytrawne
[1 sztuka: 240g/2 szt:480g+100g sałatki]
Mąka [pszenna lub gryczana lub kukurydziana], jaja, mleko, sól, cukier

1 | 2 sztuki

32. Kurczak - szpinak
Farsz: kurczak, sos szpinakowo-serowy, czosnek, sałatka [100g], sos do
wyboru

26/34 zł

33. A’la pizza
Farsz: szynka, ser żółty, pieczarki, papryka, cebulka podsmażona, sałatka
[100g], sos do wyboru

26/34 zł

34. Boloński
Farsz: mięso mielone, sos pomidorowy, pieczarki, ser żółty, sałatka
[100g], sos do wyboru

26/34 zł

35. Meksykański
Farsz: mięso mielone, sos pomidorowy, fasola czerwona, kukurydza, papryka
świeża, sałatka [100g], sos do wyboru

26/34 zł

Pancakes [400g+dodatki]

Mąka, jaja, mleko, sól, cukier, śmietana 4 sztuki

36. Z kremem czekoladowym [40g] i owocami 29 zł

37. Z kremem pistacjowym [40g] i owocami 29 zł

38. Z syropem klonowym [40g] i owocami 29 zł

39. Z cukrem pudrem i owocami 29 zł

40. Z jajkiem sadzonym i awokado [100g] [wytrawne] 29 zł



Plack�
Mega naleśniki 1 sztuka

40. Bueno [1 sztuka,400g]
krem kinder bueno, posypka czekoladowa z wafelkami

29 zł

41. Lion [1 sztuka,400g]
krem z mascarpone i kajmakiem, baton lion, posypka czekoladowa

29 zł

Fit placki [320g+dodatki]

42. Placek owsiany z bananem [1 sztuka]
Płatki owsiane, jajko, banan, jogurt naturalny [40g]

22 zł

43. Placek owsiany z jabłkiem i cynamonem [1 sztuka]
Płatki owsiane, jajko, jabłko, jogurt naturalny [40g], cynamon

22 zł

44. Placek owsiany z owocami jagodowymi [1 sztuka]
Płatki owsiane, jajko, owoce jagodowe, jogurt naturalny [40g]

22 zł

Choco Kebab
45. Choco Kebab (3 dodatki) [300g]

Placek, Nutella, bita śmietana, owoce
24 zł

46. Choco Kebab XXL (5 dodatków) [420g]
Placek, Nutella, bita śmietana, owoce, mix ciastek lub cukierków, polewy

29 zł



Dani� obiadow�
Filet z kurczaka
(Podawana z sałatką i sosem)

47. Panierowany filet z kurczaka
Filet z piersi kurczaka 150g, sałatka, sos,
do wyboru: ryż [200g], kasza [200g], frytki [150g]

29 zł

48. Grillowany filet z piersi kurczaka
Filet z piersi kurczaka 200g, sałatka, sos,
do wyboru: ryż [200g], kasza [200g], frytki [150g]

34 zł

49. Zapiekana pierś z kurczaka z pieczarkami i serem
Filet z piersi kurczaka 200g, pieczarki, ser żółty, sałatka, sos,
do wyboru: ryż [200g], kasza [200g], frytki [150g]

42 zł

Tortilla
50. Z szynką i serem [300g]

ser żółty, szynka, pomidor, rukola
16 zł

51. Z jajecznicą [410g]
jajecznica z 3 jaj, ser zółty, szynka, pomidor, rukola

19 zł

52. Z kurczakiem [410g]
grillowany filet z kurczaka, ogórek zielony, pomidory, sałata, kiełki

29 zł

Makarony [420g]

53. Boloński
makaron tagliatelle, mięso mielone, sos pomidorowy, pieczarki, ser żółty

29 zł

54. Kurczak-szpinak
makaron tagliatelle, kurczak pieczony, sos szpinakowo-serowy, czosnek

29 zł

55. Meksykański
makaron tagliatelle, mięso mielone, fasola czerwona, sos pomidorowy
kukurydza, papryka świeża

29 zł

56. Szpinakowy
makaron tagliatelle, sos szpinakowo-serowy, czosnek

29 zł

57. Serowy
mieszanka serów twardych i pleśniowych

29 zł

Frytki
58. Z ziemniaków (200g) 13 zł

59. Z batatów (200g) 18 zł



Sałatk�
60. Grecka [550g]

ser feta, ogórek zielony, pomidor, cebula czerwona, oliwki czarne, oregano,
pieprz,oliwa

29 zł

61. Halloumi [400g]
Grillowany ser halloumi, mix sałat, ogórek, pomidor, słonecznik, sos
winegret, żurawina lub borówka

29 zł

62. Z grillowanym kurczakiem [450g]
grillowany filet z kurczaka, mix sałat, czerwona cebula, ogórek zielony,
pomidory, oliwki, sos winegret

32 zł

Dodatk� d� da�
Ketchup [50ml] 2 zł

Jajko 3 zł

Szynka (2 plastry) 3 zł

Pieczywo (2 kromki chleba lub 1 croissant) 3 zł

Pieczarki [40g] 2 zł

Cebulka [20g] 2 zł

Sałatka KOKO [100g] 3 zł

Konfitura lub żurawina [40g] 2 zł

Bekon (2 plastry) 3 zł

Kiełbaska (2 sztuki) 3 zł

Frytki małe (150 g) 6 zł

Frytki duże (250 g) 9 zł

Opakowanie na wynos 1,5 zł



Kaw�
Espresso
Pojedyncze - 30 ml / Podwójne - 60 ml 9 zł / 10 zł

. Cafe Latte
Mała - 250 ml / Duza - 350 ml 12 zł / 14 zł

Iced Latte
Mała - 250 ml / Duza - 350 ml 12 zł / 14 zł

Cappuccino
Mała - 250 ml / Duza - 350 ml 12 zł / 14 zł

Americano (250 ml) 13 zł

Latte Macchiato (250 ml) 13 zł

Mocha (250 ml) 15 zł

Flat White (250 ml) 15 zł

Drip V60 (300 ml) 18 zł

Frappe (350 ml) 14 zł

Zbożowa (250 ml)

Z mlekiem / Bez mleka 9 zł



Herbat�
Czarna (350 ml) 10 zł

. Zielona (350 ml) 10 zł

Rooibos (350 ml) 10 zł

Borówkowa Polana (350 ml) 10 zł

Egzotyczne Uniesienie (350 ml) 10 zł

Matcha (350 ml) 14 zł

Matcha Latte (350 ml) 16 zł



Sok� � napoj�
Świeżo wyciskane (380 ml)

Pomarańczowy / Grejpfrutowy / Mieszany 19 zł

. Woda mineralna (330 ml)
[100ml: 1,82 zł]

Gazowana / Niegazowana 6 zł

Kakao (250 ml)

Naturalne 12 zł

Rozpuszczalne 12 zł

Napoje gazowane (250 ml)
[100ml: 2,80 zł] 0,25 l

Coca-Cola / Coca-Cola Zero / Sprite / Fanta / Burn 7 zł

Soki w butelce (250 ml)
[100ml: 2,80 zł] 0,25 l

Pomarańczowy / Grejpfrutowy / Multiwitamina / Jabłkowy 7 zł

Smoothie Nasz Owoc (250 ml)
[100ml: 4 zł]

10 zł

Kompot w butelce (283 ml)
[100ml: 3,65 zł]

Jabłko-Trawa Żubrowa / Wiśnia-Porzeczka / Malina-Rokitnik / Gruszka z goździkami 10 zł



Deser�
Ciasto dnia
Porcja [200g] 12 zł

Deser w słoiczku [200g] 12 zł

Dodatk� d� ka� � deseró�
Syrop [20g] 3 zł

Polewa [20g] 3 zł

Bita śmietana [30g] 3 zł

Mleko roślinne 3 zł

Mleko bez laktozy GRATIS



Ofe�t� sezonow�
Nuggetsy z frytkami
Nuggetsy 150g, sałatka, sos, frytki [150g] 26 zł

Kurczak kentucky z frytkami
(Podawany z sałatką i sosem)

Filet z piersi kurczaka 150g, sałatka, frytki [150g], sos do wyboru

Tortilla z kurczakiem kentucky
na ostro z sosem jalapeno
Filet z piersi kurczaka 150g, ogórek zielony, papryka, sałata, sos jalapeno

Grillowany filet z piersi
kurczaka z suszonymi
pomidorami i mozzarellą
z frytkami po kujawsku

34 zł

30 zł

35 zł

Filet z piersi kurczaka 150g, sałatka, frytki [150g], sos do wyboru


