Tatar wołowy /120 g/200 g/

33,-

z marynowanymi grzybami shimeji i plastycznym żółtkiem
podawane z wyborem pieczywa z naszej
rodzinnej piekarni Sowa
Beef tartar with marinated shimeji mushrooms and elastic
yolk served with bread selection from our own bakery

Tatar z łososia /120 g/200 g/

31,-

z kaparami i czerwoną cebulą, podawany z wyborem
pieczywa z naszej rodzinnej piekarni Sowa
Salmon tartar with capers and red onion served with
bread selection from our own bakery

Deska serów i wędlin dla 2 osób /500 g/

49,-

kompozycja serów pleśniowych, miękkich i twardych
oraz włoskich wędlin z dodatkiem oliwek, winogron i cebulek balsamicznych
Mix of blue, soft and hard cheese and Italian meats for two people,
served with olives, grapes and balsamic onions

Focaccia /200 g/

18,-

na cieście drożdżowym własnej produkcji
z rozmarynem i pomidorkami cherry
Homemade yeast pastry focaccia with rosemary and cherry
tomatoes

Bruschetta /120 g/

14,-

z naszej rodzinnej piekarni Sowa z pomidorami,
czosnkiem i bazylią
Bruschetta from our own bakery with tomatoes garlic and basil

Smażone krewetki z chorizo /140 g/180 g/
podawane z grzankami robionymi na pieczywie z naszej rodzinnej
piekarni Sowa
Fried shrimps with chorizo served with croutons made of bread from
our own bakery

38,-

Zapiekana mozzarella w Prosciutto di Parma /1 szt./ pc./

27,-

z konfiturą z czerwonej cebuli i żelem z owoców leśnych
Baked mozzarella wrapped in Prosciutto di Parma with red onion
jam and forest fruits gel

Greczynki /3 szt./ pcs./

17,-

nadziewane szpinakiem i serem sałatkowym podane
z sosem tzatziki
Spanakopita filled with spinach, brined white cheese,
served with tzatziki sauce

Sałatka ze smażoną wątróbką drobiową /280 g/

22,-

z jabłkiem, świeżymi malinami oraz własną kompozycją sałat
i dressingiem malinowym
Fried poultry liver salad with apple, fresh raspberries with lettuce
selection and raspberry dressing

Cezar z piersią kurczaka /350 g/

28,-

z grzankami, boczkiem, kompozycją sałat, dressingiem
kaparowym i pomidorkami confit
Cezzare with chicken breast, croutons, bacon, lettuce selection,
caper dressing with cherry tomatoes confit

Pijana koza /300 g/
(ser z Gospodarstwa Kaszubska Koza) z własną kompozycją sałat,
dressingiem z musztardy francuskiej, pomidorkami confit i piklami
„Drunk Goat” (cheese from “Kaszubska Koza” ecological farm)
with lettuce selection, cherry tomatoes confit and pickles

32,-

Chłodnik Cheff’a /250 ml/

16,-

codziennie inny / zapytaj obsługę
Chef’s cold soup
daily selection / ask our staff for details

Żur kujawski /250 ml/

14,z tartym chrzanem z lokalnego gospodarstwa, boczkiem
i jajkiem przepiórczym
Kuyavian rye sourdough soup with grated horseradish from a local farm,
bacon and quail egg

Włoski rosół /250 ml/

13,-

podawany z zielonymi kluseczkami i warzywami
Italian broth served with green dumplings and vegetables

Krem pomidorowy /250 ml/

13,-

podawany z kwaśną śmietaną Creme Fraiche
Tomato cream soup with sour cream Crème Fraiche

Wątróbka drobiowa /180 g/380 g/

26,-

podawana z fondantem ziemniaczanym, karmelizowanym
jabłkiem, konfiturą z cebuli z dodatkiem Żubrówki, z konfiturą żurawiną
własnej produkcji i sosem demi-glace
Poultry liver served with potato fondant, caramelized apple,
onion jam with a hint of Żubrówka, homemade cranberry confiture
and demi-glace sauce

Pierś kurczaka /150 g/400 g/

36,na purée ziemniaczanym z gotowanym brokułem, zieloną fasolką,
sosem holenderskim, emulsją z marchwi i prażonymi płatkami migdałów
Chicken breast on potato purée with boiled broccoli, green peas,
Hollandaise sauce, carrot emulsion and roasted almond flakes

Noga kaczki confit /120 g/320 g/

38,-

na kopytkach szałwiowych, z sosem demi-glace,
z pieczonym topinamburem i modrą kapustą
Duck’s leg confit on potato dumplings with salvia, demi-glace sauce,
roasted Jerusalem artichoke and red cabbage

Polik wołowy /150 g/350 g/

43,-

na musztardowym purée ziemniaczanym z warzywami confit
i sosem z trawą cytrynową
Beef cheek on mustard potato purée with vegetables confit
and lemon grass sauce

Polędwiczki wieprzowe /120 g/340 g/

38,-

z plackami ziemniaczanymi, sosem grzybowym i gremolatą ziołową
Pork loin served with potato pancakes, mushrooms sauce
and herbal gremolata

Stek wołowy z rasy Angus /180 g/350 g/

71,-

podawany z frytkami z batatów, marchewką,
zielonymi szparagami i dipem czosnkowym
Angus beef steak served with sweet potato fries, carrot,
green asparagus and garlic dip

Pierogi wegetariańskie /5 szt./ pcs./

21,-

z warzywami podawane z palonym masłem, olejem szczypiorkowym
i serem Kozi Dymek (ser z Gospodarstwa Kaszubska Koza)
Vegetarian dumplings with vegetables served with burnt butter,
chive oil and goat cheese „Kozi Dymek” (cheese from “Kaszubska Koza”
ecological farm)

Polędwica z dorsza /180 g/330 g/

49,-

z zielonymi warzywami, palonym masłem i emulsją cytrynową
Cod tenderloin with green vegetables, burnt butter and lemon emulsion

Stek z łososia /180 g/330 g/
na kuskusie izraelskim z velouté cebulowym i tagliatelle
z zielonego ogórka kompresowanego w oleju szczypiorkowym
Salmon steak on Israeli couscous with onion velouté and tagliatelle
made of green cucumber compressed in chive oil

46,-

Spaghetti a’la bolognese al forno /350 g/

26,-

z mięsem mielonym, sosem pomidorowym, mozzarellą i świeżymi
ziołami
mince meat, tomato sauce, mozzarella, fresh herbs

Spaghetti a’la carbonara /350 g/

26,-

z Guanciele w sosie jajeczno-śmietanowym, ze świeżymi ziołami
i Parmezanem
with Guanciele in yolk and cream sauce Parmesan with fresh herbs
and Parmesan

Rigatoni z krewetkami /350 g/

32,-

z sosem maślanym na białym winie z warzywami
Rigatoni with shrimps in buttery, white wine based sauce
with vegetables

Rigatoni z kurczakiem „in bianco”/350 g/

31,-

z brokułami i porem w sosie śmietanowym z Parmezanem
i świeżymi ziołami
Grilled chicken breast with broccoli and leek in cream sauce
with Parmesan and fresh herbs

Risotto /300 g/
z pieczarkami Portobello i serem Kozi Dymek (Gospodarstwo
Kaszubska Koza)
Risotto with Portobello champignon and goat cheese „Kozi Dymek”
(from “Kaszubska Koza” ecological farm)

32,-

Margherita

średnica/diameter
Ø32 cm
19,-

sos pomidorowy na bazie pomidorów z San Marzano,
mozzarella, oregano
San Marzano tomato based sauce, mozzarella, oregano

Cotto

21,-

sos pomidorowy na bazie pomidorów z San Marzano,
mozzarella, Primavera-włoska szynka gotowana, pieczarki,
rukola, oregano
San Marzano tomato based sauce, mozzarella, Primavera-Italian
cooked ham, champignons, rocket lettuce, oregano

Spinoccoli

24,-

sos czosnkowy, mozzarella, pomidory,
Feta, cebula czerwona, szpinak, oregano
Garlic sauce, mozzarella, tomatoes, feta cheese,
red onion, spinach, oregano

Diavola

26,-

sos pomidorowy na bazie pomidorów z San Marzano, mozzarella,
salami łagodne typowe dla regionu Abruzji, pieczarki, oregano
San Marzano tomato based sauce, mozzarella, mild salami from
Abruzzo, champignons, oregano

Hawaii

24,-

sos koktajlowy, mozzarella, Primavera-włoska szynka gotowana,
świeży ananas, mix sałat, oregano
Cocktail sauce, mozzarella, Primavera-Italian cooked ham,
fresh pineapple, selection lettuce, oregano

Palermo

24,-

sos pomidorowy na bazie pomidorów z San Marzano, mozzarella,
mięso mielone, papryczki jalapeno, chipsy ziemniaczane własnej
produkcji, krem balsamiczny, oregano
San Marzano tomato based sauce, mozzarella, mincemeat, jalapeno,
homemade potato chips, balsamic cream, oregano

Sami swoi

27,-

sos pomidorowy na bazie pomidorów z San Marzano, mozzarella, boczek
wędzony, pieczarki Portobello, jajko, kiełbasa niedźwiedzia, cebula, oregano
San Marzano tomato based sauce, mozzarella, smoked bacon,
Portobello Champignons, egg, sausage, onion, oregano

Calabria

25,-

sos pomidorowy na bazie pomidorów z San Marzano, mozzarella,
Gorgonzola, salami pikantne typowe dla regionu Abruzji, oregano
San Marzano tomato based sauce, mozzarella, Gorgonzola,
spicy salami from Abruzzo, oregano

Capricciosa

26,-

sos pomidorowy na bazie pomidorów z San Marzano, mozzarella,
pieczarki, oliwki czarne, Primavera-włoska szynka gotowana,
papryka, oregano
*wersja wegetariańska – z grillowaną cukinią
San Marzano tomato based sauce, mozzarella, champignons,
black olives, Primavera-Italian cooked ham, capsicum, oregano
*vegetarian version – with grilled zucchini

Quattro formaggi

28,-

Gorgonzola DOP, Grana Padano DOP, mozzarella, lazur,
śmietana, oliwa
Gorgonzola DOP, Grana Padano DOP, mozzarella, blue cheese,
cream, oregno, olive oil

Friulana

32,-

sos pomidorowy na bazie pomidorów z San Marzano, mozzarella,
Prosciutto Crudo affettato, pomidorki cherry, Grana Padano DOP,
rukola, oregano
San Marzano tomato based sauce, mozzarella, Prosciutto Crudo
affettato, cherry tomatoes, Grana Padano DOP, rocket lettuce,
oregano

Skomponuj małą pizzę według własnego uznania:
- podstawa: sos pomidorowy na bazie pomidorów z San Marzano,
mozzarella
base: San Marzano tomato based sauce, mozzarella,
każdy dodatek-grupa 1:
- pieczarki Portobello, rukola, szynka, boczek, salami,
dodatkowa mozzarella
Portobello champignons, rocket lettuce, ham, bacon, salami,
extra mozzarella
- każdy dodatek-grupa 2:
ser pleśniowy, łosoś świeży, łosoś wędzony, szynka parmeńska,
kurczak, krewetki
blue cheese, fresh salmon, smoked salmon, Parma ham,
chicken, shrimps
- sosy: pomidorowy, czosnkowy, pesto /50 g/
sauces: tomato, garlic, pesto
 Oliwa czosnkowa dostępna na życzenie
Garlic olive oil available on your request

14,4,-

7,-

3,-

Sernik domowy na ciepło /150 g/

16,-

mus z malin na ciepło, bita śmietana
Cheesecake with raspberry mousse served warm, whipped cream

Jabłecznik deserowy na ciepło /300 g/

18,-

sos waniliowy i czekoladowy, bita śmietana,
gałka lodów waniliowych
Apple pie served warm, vanilla & chocolate sauce,
whipped cream, scoop of vanilla ice cream

Tiramisu z musem malinowym /200 g/

19,-

Tiramisu with raspberry mousse

Naked cake /150 g/

18,-

ciasto czekoladowe z musem na bazie białej czekolady i wiśniami
Chocolate layer cake with white chocolate mousse with cherry

Ciastko czekoladowe z płynną czekoladą /90 g/

12,-

podawane na ciepło, świeże owoce, bita śmietana, purée mango
Chocolate cake with liquid chocolate served warm, fresh fruits,
whipped cream, mango purée

Crème brûlée /250 g/

18,-

karmelizowany cukier, likier Grand Marnier,
gałka sorbetu malinowego
Caramelized sugar, Grand Marnier liqueur,
scoop of raspberry sorbet

Bezowa rozkosz /200 g/

16,-

delikatna beza z serkiem mascarpone podawana z ciepłym
musem malinowym
delicate meringue with Italian mascarpone cheese served with
warm raspberry mousse

Torty – smak na życzenie – porcja /150 g/
Layer cakes – flavour to choose – piece

11,-

Malinowe marzenie /3 gałki/250 g/

21,-

lody malinowo-waniliowe, mus malinowy, bita śmietana,
sos malinowy
Raspberry and vanilla ice cream, raspberry mousse,
whipped cream, raspberry topping

Lodowe ciasteczka /3 gałki/250 g/

21,-

lody cookies, bita śmietana, kruszone ciastko czekoladowe
z migdałami, sos czekoladowy
Cookies ice cream, whipped cream, crushed chocolate
cookie with almonds, chocolate topping

Dakłas /3 gałki/220 g/

21,-

lody dakłas, bezy dakłas, bita śmietana, sos czekoladowy
Dacquoise ice cream, original nut meringue, whipped cream,
chocolate topping

Ferrari /3 gałki/250 g/

21,-

lody truskawkowe, bita śmietana, mus truskawkowy, truskawki
Strawberry ice cream, whipped cream, strawberry mousse,
strawberries

Słony karmel /3 gałki/250 g/

21,-

lody słony karmel, bita śmietana, orzeszki ziemne solone,
sos kajmakowy
Salted caramel, whipped cream, salted peanuts,
butterscotch topping

Tartufo /3 gałki/250 g/

21,-

lody czekoladowo-waniliowe, gorące wiśnie z cynamonem,
bita śmietana, sos czekoladowy
Chocolate and vanilla ice cream, hot cherries with cinnamon,
whipped cream, chocolate topping

Waniliowe mango /2 gałki/150g/

16,-

lody waniliowe, mini bezy, purée mango
Vanilla ice cream, mini meringues, mango purée

Żar Tropików /2 gałki/200ml/
sorbet cytrynowy, świeżo wyciskany sok z pomarańczy
Lemon sherbet, freshly squeezed orange juice

16,-

Lody – /gałka/65 g/, bita śmietana /30 g/

3,50

ice cream-scoop, whipped cream
Smaki lodów do wyboru: dakłas, czekoladowe, waniliowe, słony karmel,
truskawkowe, malinowe, ciasteczkowe, cytrynowe
Ice cream flavors to choose: dacquoise, chocolate, vanilla,
salty caramel, strawberry, raspberry, cookies, lemon

Posypka kolorowa / czekoladowa /20 g/

1,50/3,-

Colourful /chocolate sprinkles

Orzechy, migdały, lentilki /20 g/

3,-

Nuts, almonds, glazed chocolate beans

Sosy: /15 ml/
malinowy, truskawkowy, czekoladowy, kajmakowy,
Advocaat

3,-

Toppings: raspberry, strawberry, chocolate, butterscotch,
Advocaat

Owoce /20 g/, Advocaat /20 g/

4,50

Fruits, Advocaat liqueur

Maliny, wiśnie na gorąco /50 g/

5,-

Raspberries, cherries served warm

Kakao z dużą porcją gorącego mleka /200 ml/

5,50

Cocoa with a big portion of hot milk

Czekolada na gorąco /100 ml/

6,50

Hot chocolate

Czekolada mrożona z gałką lodów waniliowych /100 ml/
Iced chocolate with vanilla ice cream

8,50

Espresso /8 g/

6,50

Espresso macchiato /8 g/

7,50

Espresso doppio /16 g/

10,50

Caffè crema /8 g/

7,-

Cappuccino /8 g/

8,-

Flat White /16 g/

11,50

Latte macchiato /8 g/

8,50

Caffè latte /8 g/

9,-

Affogato /8 g/

9,-

Mocha /8 g/

11,-

Ameryka /7 g/

7,50

kawa z ekspresu przelewowego
Coffee prepared in a drip coffee maker

Wiedeńska /8 g/

8,-

caffè crema z bitą śmietaną
na życzenie: posypka czekoladowa lub cynamon
Caffè crema served with whipped cream;
chocolate sprinkle or cinnamon available on request

Grande /7 g/

8,-

duża, tradycyjna kawa ze spienionym mlekiem
Large, traditional coffee with milk froth

Irish coffee /8 g/
mocna kawa z irlandzką whisky /20 ml/ i bitą śmietaną
Strong coffee with Irish whisky and whipped cream

kawa zawiera alkohol / coffee contains alcohol

13,50

Kawa mrożona z bitą śmietaną* /16 g/300 ml/

13,50

Ice coffee with whipped cream

Latte Fredo /8 g/250 ml/

12,-

espresso z mlekiem, syropem smakowym i kostkami lodu
Espresso, milk, ice, flavored syrup
*dodatkowa gałka loda / extra scoop of ice cream /min 65 g/ 3,50
na życzenie mleko 0%, sojowe lub słodzik /
on your request: nonfat milk, soya milk or sweetener are available

Herbata Ronnefeldt /2,3 g/250 ml/ (dzbanek dla 1 osoby)

6,-

tea served in a teapot (for one)
English Breakfast, Earl Grey, Darjeeling, Green Dragon,
Morgentau, Moroccan Mint, White Fruity, Cream Orange,
Sweet Berries

Herbata Ronnefeldt /sypane 4 g/400 ml/ (dzbanek dla 2 osób)

12,-

Ronnefeldt teas (tea served in a teapot for two)
Darjeeling gold, Earl Grey, Fancy Sencha, Jasmine tea, Rooibos
Chocolate Truffle, Wild Berries

Polecamy dodatki do herbaty:
Rum /20 ml/ Gorące maliny /40 g/ Miód /20 g/
Recommended tea extras: rum/hot raspberries/honey

3,-

Mojito bezalkoholowe /200 ml/

10,-

Sprite, limonka, mięta, cukier brązowy
Alcohol-free mojito: sprite, lime, mint, brown sugar

Koktajl mleczny lub jogurtowy /200 ml/1 gałka/

12,-

mleko lub jogurt, owoce, lody o dowolnym smaku
Milkshake or yogurt cocktail: milk or yogurt, fruits,
a scoop of ice-cream-flavour to choose

Koktajl zielony /250 ml/

10,-

szpinak, jabłko, banan, kiwi
Spinach, apple, banana, kiwi

Sok ze świeżych owoców:
Pomarańcza, grejpfrut, mieszany /200 ml/

10,-

Freshly pressed juices: orange, grapefruit, mixed

Sok owocowo–warzywny:

10,-

z jabłek, z gruszek, z marchwi, mieszany /250 ml/
Fruit and vegetables juice: apple, pear, carrot, mixed

Lemoniada–smak do wyboru /1 l/

12,-

Cytryna, pomarańcza, limonka
Lemonade–various flavors: lemon, orange, lime

Sex on the beach
Finlandia 4 cl, sok pomarańczowy, sok żurawinowy,
likier Archers 2 cl
Finlandia vodka, orange juice, cranberry juice, Archers liqueur

18,-

Mojito

16,-

Havana Club 4 cl, woda gazowana, limonki, cukier brązowy,
mięta, kruszony lód
Havana Club, sparkling water, lime, brown sugar, mint, crushed ice

Cosmopolitan

16,-

Finlandia lime 4 cl, Cointreau likier 2 cl, sok żurawinowy,
sok z limonki
Finlandia lime, liqueur Triple Sec, cranberry juice, lime juice

Berry Caipiroska

16,-

Finlandia cranberry 4 cl, cukier, limonki, żurawina, kruszony lód
Finlandia cranberry, sugar, lime, cranberries, crushed ice

Coca-cola, Coca-cola zero /250 ml/

6,-

Fanta, Sprite, Tonic /250 ml/

6,-

Kropla Beskidu /330 ml/750 ml

5/9,-

niegazowana, delikatnie gazowana
still or fizzy water

Cappy/250 ml/

6,-

Cappy juice
Pomarańczowy, grejpfrutowy, jabłkowy, porzeczkowy,
pomidorowy, multiwitamina
Orange, grapefruit, apple, blackcurrant, tomato, multivitamin

Fuzetea /250 ml/

6,-

Brzoskwiniowa, cytrynowa
Peach, lemon

Burn /250 ml/
Energy drink

9,-

Żywiec Białe (pszeniczne) KEG
300 ml
500 ml

8,10,-

Żywiec KEG
300 ml
500 ml

7,9,-

Żywiec Free /330 ml/

7,-

Żywiec /500 ml/

10,-

Porter, Apa, Saison, Pszeniczne Amerykańskie

Paulaner /500 ml/

11,-

Naturtrüb, Dunkel

Heineken /330 ml/

8,-

Desperados /400 ml/

10,-

Desperados Red /400 ml/

10,-

Dziki Sad /400 ml/

10,-

czereśnia, gruszka, jabłko
sweet cherry, pear, apple

Warka Radler /500 ml/
cytryna, porzeczka z limonką, jabłko–gruszka,
malina z cytryną
lemon, black currant with lime, apple-pear,
raspberry and lemon

9,-

