
NAPOJE

Pepsi, Pepsi Max, 7UP, 
Mirinda Orange, Tonic Schweppes

Sok pomarańczowy /
Orange juice 0,2 l

6 pln

Sok pomarańczowy, sok jabłkowy, 
sok pomidorowy,

napój czarna porzeczka,
napój grejpfrutowy 0,2 l
Orange juice, apple juice, 

tomato juice, blackcurrant juice,
grapefruit juice 0,2 l 

6 pln

Woda / Water 0,7 l:
Cisowianka Perlage

Cisowianka Niegaz. / still
Cisowianka Silnie gazowana /

sparkling
16 pln

Woda / Water 0,3 l:
Cisowianka Perlage

Cisowianka Niegaz. / still
Cisowianka Silnie gazowana /

sparkling
8 pln

Sok świeżo wyciskany /
Freshly squeezed juice

14 pln

Red Bull 
14 pln

BEVERAGES

KAWY
COFFEES

HERBATY
TEAS

Espresso
9 pln

Espresso Doppio 
12 pln

Po amerykańsku / American
11 pln

Po irlandzku / Irish 
16 pln

Cappuccino
13 pln

Bezkofeinowa / Decaffeinated 
11 pln

Latte Macchiato
14 pln

Kawa piernikowa
(miód, przyprawy korzenne, 
bita śmietana - na życzenie)

Gingerbread Coffee
(honey, ginger, cinnamon, 

cloves, whipped cream - optional)
16 pln

MENU

Herbata Richmont czarna /
Richmont black tea 

13 pln

Herbata Richmont smakowa /
Richmont flavoured tea 

13 pln

Herbata na chłodne dni
(imbir, miód, pomarańcza, 

przyprawy korzenne) /
Tea for chilly days

(ginger, honey, orange, cinnamon, 
cloves)

17 pln



PRZYSTAWKI, SAŁATY

Carpaccio z łososia i sandacza z oliwą cytrynową, 
kaparami, pomidorami i rukolą

Salmon and pike perch carpaccio with lemon oil, 
capers, tomatoes and arugula

28 pln

Carpaccio z polędwicy wołowej z rukolą, kaparami, 
pomidorkami cherry i oliwą truflową  

Beef sirloin carpaccio with rocket, capers, 
cherry tomatoes and truffle oil

41 pln

Krewetki smażone z czosnkiem i białym winem,
podane na grzance

Prawns fried with garlic and white wine served on toast
37 pln

Sałata z dressingiem Cezar z grillowanym kurczakiem
z grzankami, pomidorami, parmezanem

Grilled chicken Caesar salad
with croutons, tomatoes, parmesan cheese

30 pln

Sałata z dressingiem Cezar z krewetkami
z grzankami, pomidorami, parmezanem

Fried shrimp Caesar salad
with croutons, tomatoes, parmesan cheese

42 pln

Kolorowe sałaty z serem feta, granatem, pomidorami koktajlowymi, 
prażonymi pestkami słonecznika, sosem musztardowo-miodowym 

i grzankami ziołowymi 
Colourful salad leaves with feta cheese, pomegranate, 

cherry tomatoes roasted with sunflower seeds, 
honey-mustard sauce and herb croutons

26 pln

Filet z polędwicy z dorsza, zapieczony pod salsą 
z suszonych pomidorów, kaparów i szpinaku, 

podany z talarkami opiekanych ziemniaków i warzywami grillowanymi
Cod loin fillet, baked with sun-dried tomato salsa, 

capers and spinach, served with grilled potato slices and grilled vegetables
46 pln

Stek z dojrzewającego antrykotu z sosem z zielonego pieprzu,
opiekane ziemniaki ze świeżymi ziołami, 

sałata ze świeżymi warzywami i dressingiem
Maturing entrecote steak with green pepper sauce,

roasted potatoes with fresh herbs, fresh vegetable salad with dressing
63 pln

Burger z soczystą wołowiną, przekładaną esencjonalnym
serem, serwowany z warzywami grillowanymi i frytkami z batatów

Burger with juicy beef layered with essential cheese, 
served with grilled vegetables and sweet potato fries

32 pln

Burger z kotletem z kaszy jaglanej, buraków i  słonecznika, 
podany z rukolą i frytkami z batatów

Burger with a millet, beetroot and sunflower seeds cutlet,
served with arugula and sweet potato fries

26 pln

Quesadilla z szarpaną wieprzowiną i serem feta, 
doprawiona świeżą kolendrą, podana z salsą pomidorową

i kwaśną śmietaną
Quesadilla with pulled pork and feta cheese, seasoned

with fresh coriander, served with tomato salsa and sour cream
35 pln

Quesadilla z warzywami, pieczoną dynią, serem feta,
doprawiona świeżą kolendrą, salsę pomidorową i kwaśną śmietaną

Quesadilla with vegetables, roasted pumpkin, feta cheese,
seasoned with fresh coriander, served with tomato salsa and sour cream

33 pln

Tagliatelle z mięsem małży, pomidorkami koktajlowymi,
pietruszką, czosnkiem, białym winem i tartym parmezanem

(opcja wegetariańska z tofu) 
Tagliatelle with clam meat, cherry tomatoes, parsley,

 garlic, white wine and grated Parmesan
(vegetarian option with tofu) 

33 pln

STARTERS, SALADS

DANIA CIEPŁE

Krem z dyni z prażonymi pestkami dyni i słonecznika 
Cream of pumpkin soup with roasted pumpkin and sunflower seeds

15 pln

Pieczony filet z łososia skropiony oliwą cytrynową, podany z pęczotto 
z dynią i pieczonymi pomidorkami koktajlowymi

Baked salmon fillet sprinkled with lemon oil, 
served with pearl barley, pumpkin and baked cherry tomatoes

44 pln

HOT MEALS

DESERY

Deser dnia
Dessert of the day

18 pln

DESSERTS


