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ŚNIADANIA
serwowane do godziny 12:00

Szakszuka 23 
jajka sadzone w pomidorach, pieczywo 

Jajecznica z 3 jaj  16
masło, pieczywo, ogórek, pomidor 

DodDodatki
pomidory  3 
boczek  3 
szczypiorek 2 
dodatkowe pieczywo lub jajko 3 

Omlet wytrawny  23
ser kozi, boczek, szpinak, karmelizowana cebulka 

PPolish Breakfast 25 
wędliny regionalne, frankfurterki, twarożek, 
domowy dżem, pomidor, ogórek, pieczywo 

English breakfast 27
jajka sadzone, fasolka, boczek, frankfurterki, kaszanka, 
pomidor, pieczarki, pieczywo    

Kanapki na ciepło

AsiaAsia  25 
opiekane kromki naszego chleba rzemieślniczego 
podane z szynką parmeńską, serem cheddar, rukolą, 
sosem holenderskim i jajkiem po benedyktyńsku  

Basia 25 
opiekane kromki naszego chleba rzemieślniczego 
podane z plastrami awokado, serem burrata, 
pepesto, pomidorami i rukolą  

Naleśnik z nadzieniem 18 
do wyboru: słodki twarożek, domowy dżem lub Nutella

Koszyk na słodko  15 
domowa chałka, masło, domowa konfitura   

KOKTAJLE DLA DZIECI 

Różowa Pantera 15
trustruskawki z jogurtem

Czekoladowy Szok 15
Nutella, banan, mleko 
 

DESERY LODOWE
 
Puchar owocowy 34 
lody owocowe, świeże owoce, polewa owocowa, bita śmietana
 
Puchar malinowy z bezami 31 
lody śmilody śmietankowe, polewa malinowa, beziki, maliny, bita śmietana

Puchar z gorącymi malinami  30
lody śmietankowe, gorące maliny, bita śmietana
 
Puchar Bakaliowy Raj  29 
lody śmietankowe, polewa czekoladowa, bakalie, bita śmietana
 
PPuchar Truskawkowy Czar z Bakaliami  32 
lody śmietankowe, polewa truskawkowa, truskawki, bakalie, 
bita śmietana
 
Puchar Bellabomba 34 
lody śmietankowe, likier Bombardino, herbatniki maślane, 
bita śmietana
  
Ice Fitness 29  
lody jogurtowe, chrupiąca granola, jogurt grecki, świeże owoce
 
Puchar KarmeLove  29 
lody śmietankowe, banan, prażone orzeszki ziemne, 
polewa karmelowa, bita śmietana
  
Pucharek dla dzieci  22
2 wybrane gałki lodów, polewa czekoladowa, świeże owoce, 
kolorowe groszki czekoladowe, kolorowa posypka, bita śmietana
 
DESERY
 
SSzarlotka na ciepło z lodami i bitą śmietaną  22 

Sernik na ciepło z sosem owocowym 22 

Gofry
z cukrem pudrem 10
z sosem owocowym 14 
z Nutellą 14
z Nutellą i bananem 16 
z biz bitą śmietaną  14 
z bitą śmietaną i owocami  18 



NAPOJE GORĄCE

NAPOJE ZIMNE

KOKTAJLE

ALKOHOLE

PIPIWA BECZKOWE

DRINKI

PIWA BUTELKOWE


