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ŚNIADANIA
serwowane w soboty i niedziele do godziny 12

Szakszuka 26 
jajka sadzone w pomidorach, pieczywo 

Jajecznica z 3 jaj  18
masło, pieczywo, ogórek, pomidor 

DodDodatki
pomidory  3 
boczek  4 
szczypiorek 2 
dodatkowe pieczywo lub jajko 3 

Omlet wytrawny  29
ser kozi, boczek, szpinak, karmelizowana cebulka 

PPolish Breakfast 32 
wędliny regionalne, frankfurterki, twarożek, 
domowy dżem, pomidor, ogórek, pieczywo 

English breakfast 32
jajka sadzone, fasolka, boczek, frankfurterki, kaszanka, 
pomidor, pieczarki, pieczywo    

Kanapki na ciepło

AsiaAsia  29 
opiekane kromki naszego chleba rzemieślniczego 
podane z szynką parmeńską, serem cheddar, rukolą, 
sosem holenderskim i jajkiem po benedyktyńsku  

Basia 29 
opiekane kromki naszego chleba rzemieślniczego 
podane z plastrami awokado, serem burrata, 
pepesto, pomidorami i rukolą  

Naleśnik z nadzieniem 24 
do wyboru: słodki twarożek, domowy dżem lub Nutella

Koszyk na słodko  20 
domowa chałka, masło, domowa konfitura  

DESERY
 
SSzarlotka na ciepło z lodami i bitą śmietaną  28 

Sernik na ciepło z sosem owocowym 30  

 

DESERY LODOWE
 
Puchar owocowy 45 
lody owocowe, świeże owoce, polewa owocowa, bita śmietana
 
Puchar malinowy z bezami 38 
lody śmilody śmietankowe, polewa malinowa, beziki, maliny, bita śmietana

Puchar z gorącymi malinami  45
lody śmietankowe, gorące maliny, bita śmietana
 
Puchar Bakaliowy Raj  38 
lody śmietankowe, polewa czekoladowa, bakalie, bita śmietana
 
PPuchar Truskawkowy Czar z Bakaliami  38 
lody śmietankowe, polewa truskawkowa, truskawki, bakalie, 
bita śmietana
 
Puchar Bellabomba 45 
lody śmietankowe, likier Bombardino, herbatniki maślane, 
bita śmietana
  
Ice Fitness 38  
lody jogurtowe, chrupiąca granola, jogurt grecki, świeże owoce
 
Puchar KarmeLove  38 
lody śmietankowe, banan, prażone orzeszki ziemne, 
polewa karmelowa, bita śmietana
  
Pucharek dla dzieci  30
2 wybrane gałki lodów, polewa czekoladowa, świeże owoce, 
kolorowe groszki czekoladowe, kolorowa posypka, bita śmietana
 
KOKTAJLE

Mojito malinowe bezalkoholowe  23
woda, miwoda, mięta, cukier trzcinowy, syrop malinowy, kruszony lód, maliny

Smoothie Mango Mint 24
mango, mięta

Mango Lassi  24
mango z jogurtem greckim

Creamy Summer  24
sezonowe owoce z jogurtem

PPomarango  24
banan, mango, mięta, sok pomarańczowy

KOKTAJLE DLA DZIECI 

Różowa Pantera truskawki z jogurtem  17

Czekoladowy Szok Nutella, banan, mleko  17



KAWY

HERHERBATY

CZECZEKOLADY NA GORĄCO

NAPOJE ZIMNE

ALALKOHOLE

PIWA BUTELKOWE

NAPOJE ROZGRZEWAJĄCE

NAPNAPOJE ROZGRZEWAJĄCE ALKOHOLOWE

DRINKI



CABERNET

Wino w pełni odzwierciedla tradycje regionu Veneto związane z odmianą 
Cabernet. Świadczy o tym już sam jego kolor: czerwonorubinowy, pełny 
i i świetlisty, o odcieniach granatu, które pojawiają się wraz z upływem 
czasu. Bukiet klasyczny, ziołowy, po którym następuje świeży zapach malin 
oraz ciekawa woń fiołków. W smaku wytrawne i pełne, przyjemne 
wyważenie tanin i miękkości, o pełnym, owocowym finiszu.

MANZONI ROSSO

Col Alto wiedzie prym w produkcji czterech rodzajów krzyżówek Manzoni, 
które zachowały się na przestrzeni czasu. Jedną z nich jest wersja 2.15, 
zwana powszechnie ‘Manzoni Rosso’, która stanowi hybrydę Glery 
i Cabernet Sauvignon. Posiada głęboką i lśniącą czerwono-rubinową barwę. 
Bukiet wyrafinowany o niespotykanej lekkości z bardzo słodką, otulającą
nunutą owocową i lekkim zapachem zieleni, typowym dla Cabernet 
Sauvignon. 

PINOT GRIGIO

TTo jedno z najbardziej znanych win włoskich, sprzedawanych na całym 
świecie, które zawdzięcza swą famę przyjemnym, świeżym aromatom, 
pokreślającym smak różnorodnych dań. Charakteryzuje go słomkowożółta 
barwa z lekkimi, miedzianymi refleksami, owocowy, pełny smak 
wyczuwalny podczas degustacji. W bukiecie wyczywalne nuty
grugruszki i ananasa, w tle nuty roślinne, charakterystyczne dla tłoczenia, 
wyjątkowo harmonijne i wyważone. Podczas degustacji, ponad inne 
składniki, przebija się kwasowość, nadająca dobrą strukturę o naturalnej 
miękkości. Cechy te sprawiają, że wino smakuje przyjemnie już od 
pierwszego kontaktu. 

MANZONI BIANCO

FlaFlagowe wino białe z regionu Treviso, krzyżówka Manzoni Bianco prezentuje się jako hybryda Riesling 
Renano i Pinot Bianco. Barwa bladosłomkowa, intensywna i lśniąca. Elegancki bukiet, typowy dla Pinot 
Bianco, pojawia się w pierwszym kontakcie jako zapach ananasa i białych kwiatów, podczas gdy w tle 
wyczuwalna jest świeżość oraz mineralność Rieslinga.

VERDISO

Niesamowity, wyrafinowany, kwaskowaty smak sprawia, że jest to jedno z najbardziej charakterystycznych 
win z tego regionu. Ma słomkowożółtą barwę z lekkimi zielonkawymi refleksami. Bukiet o zapachu 
owoców o białym miąższu, które łączą się z zapachem świeżo ściętej trawy. W smaku dominuje świeżość, 
która czyni to wino niezwykle smacznym i lekkim.

DAME

W tej wersji, najpełniejszej z punktu widzenia zawartości cukrów, zachowano charakterystykę szczepów, 
wydobywając z nich naturalną świeżość oraz zniewalającą miękkość, co zapewnia doskonałe wyważenie 
smakowo-węchowe. Barwa bladożółta, wykwintne, trwałe bąbelki oraz doskonała piana. Bukiet elegancki 
i wyrafinowany, z nutami białych kwiatów i owoców (biała brzoskwinia, cytrusy, lekko dojrzały banan). 
Cechują go jedwabistość i świeżość, które oferują podniebieniu umiarkowaną słodycz. Pasuje idealnie 
do ciado ciast, tart owocowych, herbatników i ciasteczek drożdżowych, a także szaszłyków owocowych lub 
owoców karmelizowanych.

PERKY PROSECCO

NiniejNiniejsza interpretacja Prosecco ma w sobie wszystko to, czego można oczekiwać po wytrawnym winie 
musującym. Aromat, świeżość, miękkość, odpowiednia zawartość alkoholu, właściwy stopień musowania 
sprawiają, że spumante podkreśla esencję szczepu oraz jego przeznaczenie. Barwa zielono-żółta 
przywodzi na myśl świeżość produktu, podobnie jak i aromatyczne zapachy owoców i białych kwiatów.


