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ŚNIADANIA

W cenie każdego śniadania karafka wody i kawa lub herbata GRATIS.
Dodaj napój gazowany (Coca-Cola®, Coca-Cola Zero Cukru®, Fanta® lub Sprite®) za jedyne 5 PLN.
Price of each breakfast includes a carafe of water and coffee or tea.
Add Coca-Cola®, Coca-Cola Zero Sugar®, Fanta® or Sprite® for only 5 PLN extra.

PANCAKES 28 PLN

SHAKSHOUKA 22 PLN
Dwa jajka sadzone w aromatycznym, pomidorowym
sosie z wędzoną papryką, cebulą, papryczką
chili, czosnkiem i świeżymi ziołami. Podawane na
żeliwnej patelni z sałatką śniadaniową i pieczywem.
(wege)
2 fried eggs complemented with deliciously thick
sauce made of tomatoes, smoked red pepper, chili,
onion, fresh garlic and spices. All sprinkled with a
mix of fresh herbs and served on a cast iron frying
pan with bread & breakfast salad. (veggie)

Cztery puszyste placuszki w 2 wersjach do wyboru:
- słodko-słonej: z chrupiącym bekonem, syropem
klonowym i bitą śmietaną,
- słodkiej: z owocami, syropem
klonowym i bitą śmietaną, oprószone cukrem
pudrem. (wege)
Available in 2 options:
- sweet & salty, with crispy bacon, maple syrup &
whipped cream,
- sweet, with fruits, maple syrup, whipped
cream & powdered sugar (veggie).

YOUR CHOICE OF EGGS 20 PLN
Trzy jajka przygotowane tak, jak lubisz. Do wyboru:
omlet, jajecznica lub sadzone. Podawane z sałatką
śniadaniową i pieczywem.
*Podkreśl smak swojego śniadania naszymi
dodatkami.
Three eggs prepared just the way you like it. Choose
from: omelette, scrambled or fried eggs option.
Served with bread and breakfast salad.
*Upgrade your breakfast with our extras.

BREAKFAST FLATBREAD 35 PLN

ENGLISH BREAKFAST 29 PLN

CREAPANE 22 PLN

Jajko sadzone na chrupiącym bekonie, kowbojska
fasolka, pomidory, grillowane pieczarki
i frankfurterki podawane na żeliwnej patelni
z sałatką śniadaniową i pieczywem.

chrupiący chlebek flatbread z sosem serowym,
szpinakiem, bekonem, mozzarellą i jajkiem
sadzonym, posypany serem Romano oraz
szczypiorkiem.

Pszenna bułka z mozzarellą, suszonymi
pomidorami, świeżą bazylią
i majonezem kolendrowym. Podawana z sałatką
śniadaniową. (wege)

Fried egg on a crispy bacon, cowboy beans,
tomatoes, grilled mushrooms and frankfurters.
Served in a cast iron frying pan with bread and
breakfast salad.

Crispy flatbread with fried egg on cheese sauce,
fresh spinach, bacon and mozzarella sprinkled with
Romano cheese and fresh chives. Served with garlic
aioli sauce.

Ciabatta bread with mozzarella, sun-dried
tomatoes, fresh basil and cilantro mayonnaise.
Served with breakfast salad. (veggie)

SPANISH TORTILLA 24 PLN

BEEF BAGEL 39 PLN

Hiszpański omlet z ziemniakami, cebulą,
tradycyjną kiełbasą chorizo, sosem chipotle aioli,
posypany świeżymi ziołami. Serwowany z sałatką
śniadaniową.

Bajgiel z grillowaną wołowiną, jajkiem sadzonym,
bekonem, guacamole, rukolą oraz roztopionym
serem cheddar. Podawany z frytkami lub sałatką
śniadaniową.

Spanish omelette with potatoes, white onions,
traditional chorizo sausage, chipotle aioli, sprinkled
with a mix of fresh herbs. Served with breakfast
salad.

Bagel with grilled beef, fried egg, bacon,
guacamole, arugula and cheddar cheese.
Served with fries or breakfast salad.
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MIMOSA
27 PLN

LONG ISLAND ICED TEA
27 PLN

BLOODY MARY
24 PLN

DODATKI / EXTRAS
chorizo (6 PLN), bekon (5 PLN), pieczarki (4 PLN),
kiełbaska (3 PLN), jajko (2 PLN), cebulka (2 PLN),
szczypiorek (2 PLN), pomidor (2 PLN).
chorizo (6 PLN), bacon (5 PLN), mushrooms (4 PLN),
sausage (3 PLN), egg (2 PLN), onion (2 PLN),
chive (2 PLN), tomato (2 PLN).

VIRGIN BLOODY MARY
15 PLN

MARTINI PROSECCO 150 ml
28 PLN

