
ZUPY
Żurek staropolski z jajkiem 300 ml 11,00 zł

Zupa tajska z kurczakiem,
mlekiem kokosowym i trawą cytrynową 300 ml 12,00 zł

Krem z dyni z imbirem i chilli,
chipsy z boczku 300 ml 10,00 zł

Krem pomidorowy z mozzarellą
i pesto bazyliowym 300 ml 10,00 zł

SAŁATKI
Sałatka GARDENcity - mix sałat, pomidor 
koktajlowy, papryka, ogórek, rzodkiewka, 
prażone nasiona, hummus, sos vinaigrette

350 g 18,00 zł

Sałatka z kurczakiem - mix sałat,
chrupiący kurczak, papryka, pomidor,
ogórek, dip miodowo - musztardowo 

350 g 19,00 zł

DANIA GŁÓWNE*
Cordon Bleu 
( kotlet drobiowy z szynką i serem ) 140 g 21,00 zł

Kotlet de volaille z masłem 140 g 21,00 zł

Polędwiczka wieprzowa
w sosie grzybowym 160 g 24,00 zł

Kotlet schabowy ze smażonymi
pieczarkami 150 g 21,00 zł

Wieprzowina po tajsku w sosie teriyaki 150 g 24,00 zł

Roladka drobiowa z dynią
i szynką parmeńską, sos lazur 160 g 22,00 zł

Wątróbka drobiowa z cebulką,
jabłkiem i żubrówką 170 g 21,00 zł

Filet z pstrąga saute z cytryną 150 g 23,00 zł

Quiche z pomidorem, szpinakiem
i serem feta 160 g 20,00 zł

Buraki po burgundzku, wędzony twaróg, 
orzechy włoskie 160 g 20,00 zł

DODATKI (1)
Tłuczone ziemniaki z cebulką i koperkiem 130 g 6,00 zł

Kuskus perłowy z warzywami 130 g 6,00 zł

Placki ziemniaczane 130 g 6,00 zł

Frytki 130 g 6,00 zł

Kopytka smażone na maśle 130 g 6,00 zł

DODATKI (2)
Gotowane warzywa na parze,
prażona bułka tarta 130 g 6,00 zł

Kapusta modra gotowana
z boczkiem i jabłkiem 130 g 6,00 zł

Kapusta kiszona, zasmażana 130 g 6,00 zł

Surówka z marchewki i ananasa 130 g 6,00 zł

Surówka z buraków 130 g 6,00 zł

Mix sałat z warzywami
i sosem vinaigrette 100 g 6,00 zł

KIDS MENU
ZUPY DANIA GŁÓWNE**

Kremowa zupa pomidorowa 300 ml Chrupiące nuggetsy z kurczaka , 
frytki, surówka z marchewki i ananasa 350 g 16,00 zł

Pulpeciki drobiowe w sosie pomidorowym, 
ziemniaki puree, buraczki 350 g 16,00 zł

Pulpeciki drobiowe w sosie koperkowym, 
ziemniaki puree, buraczki 350 g 16,00 zł

Mini Pizza Margheritka, ser, sos pomidorowy 15 cm 11,00 zł

Mini Pizza Prosciutto, ser, sos pomidorowy, 
szynka 15 cm 13,00 zł
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** dania główne - KIDS MENU - cena zawiera zupę

* dania główne zawierają dodatek (1) oraz (2)



PASTY / PAD THAI / PIEROGI
PAD THAI z kurczakiem, warzywa, grzyby 
shitake, prażone orzeszki ziemne 500 g 25,00 zł

PAD THAI z warzywami, grzyby shitake, 
prażone orzeszki ziemne 500 g 23,00 zł

Gnocchi w sosie śmietankowym 
ze szpinakiem, suszonym pomidorem 
i pancettą

500 g 25,00 zł

Makaron bucatini w sosie Napoli 400 g 21,00 zł

Pierogi ruskie, okrasa z boczku i cebuli 400 g 22,00 zł

Pierogi z serem waniliowym
i truskawkami 400 g 22,00 zł

BURGERY
Wołowina 160 g, bekon, ser cheddar, pomidor, 
ogórek, cebula, sałata, rukola, musztarda / ketchup 24,00 zł

Wołowina 160 g, salami spianata piccante, papryczki 
jalapeno, camembert, pomidor, ogórek konserwowy, 
sałata, sos spicy majo

25,00 zł

Szarpana, długo pieczona wieprzowina 160 g, 
cheddar, krążki cebulowe w panierce, 
ogórek konserwowy, pomidor, rukola, sos BBQ

24,00 zł

PIZZA 30 cm
Margherita – sos pomidorowy, 
mozzarella, pomidor koktajlowy 30 cm 21,00 zł

Capricciosa – sos pomidorowy, 
mozzarella, szynka, pieczarki 30 cm 25,00 zł

Salami – sos pomidorowy, mozzarella, 
salami 30 cm 25,00 zł

Parma - sos pomidorowy, mozzarella, 
szynka parmeńska, pomidor koktajlowy, 
parmezan, rukola

30 cm 30,00 zł

Hawaii – sos pomidorowy, szynka, 
ananas 30 cm 25,00 zł

Peperoni – sos pomidorowy, salami 
spianata piccante, papryczki jalapeno 30 cm 25,00 zł

Zbójnicka – sos pomidorowy, bekon, 
salami, szynka, cebula 30 cm 26,00 zł

Hardcore – sos pomidorowy, salami 
spianata piccante, papryczki jalapeno, 
papryka chilli, czerwona cebula, tabasco, 
rukola

30 cm 27,00 zł

DESERY
Ciasto czekoladowe z wiśniami 9,00 zł

Ciasto czekoladowe z kremem 
orzechowym 9,00 zł

NAPOJE
PEPSI, PEPSI MAX, MIRINDA, 7UP 0,5l 5,00 zł

LIPTON cytryna, brzoskwinia, 
LIPTON zielona herbata 0,5l 5,00 zł

woda gazowana, niegazowana 0,5l 4,00 zł

sok TOMA jabłko, pomarańcz, czarna porzeczka 0,33l 5,00 zł

DODATKI DO PIZZY
SOSY

domowy sos pomidorowy łagodny 80 ml 3,00 zł

domowy sos pomidorowy pikantny 80 ml 3,00 zł

domowy sos czosnkowy 80 ml 3,00 zł

DODATKI
podwójny ser 110 g 4,00 zł

dodatki mięsne (salami, szynka, 
salami spianata piccante, filet z kurczaka, bekon) 70 g 4,00 zł

dodatki inne (pieczarki, cebula, rukola, 
papryczki jalapeno, papryczka chilli) 70 g 3,00 zł

gluten free danie wegetariańskie danie pikantne
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ZAPRASZAMY


