
BREAKFAST
ŚNIADANIA



CHORIZO FLABREAD   39 PLN

Chrupiący chlebek flatbread z jajkiem sadzonym, 
mozzarellą, chorizo, plasterkami ziemniaków, 
jalapeno i sosem Chipotle Aioli. Posypany 
marynowaną czerwoną cebulą i szczypiorkiem. 

Crispy flatbread with a fried egg, mozzarella 
cheese, potato slices, jalapeno and Chipotle Aioli 
sauce. Sprinkled with marinated red onion and 
chives.

SHAKSHOUKA   25 PLN

Dwa jajka ugotowane w aromatycznym, lekko 
pikantnym sosie pomidorowym z dodatkiem papryki, 
cebuli, czosnku i szczypiorku. Podawane na żeliwnej 
patelni z sałatką śniadaniową, pieczywem i masłem 
ziołowym. (wege)  

Two fried eggs complemented with deliciously thick 
sauce made of tomatoes, smoked red pepper, chili, 
onion, fresh garlic and spices. All sprinkled with 
a green onion and served in a cast-iron frying pan 
with bread and breakfast salad. (veggie)

BAGEL   44 PLN

Bajgiel z grillowaną wołowiną, chrupiącym 
bekonem, guacamole, karbowaną sałatą, 
pomidorem oraz roztopionym serem cheddar. 
Podawany z sałatką śniadaniową lub frytkami. 

Bagel with grilled beef, crispy bacon, guacamole, 
lettuce, tomato and melted cheddar cheese. Served 
with a breakfast salad or French fries.

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).

YOUR CHOICE OF EGGS   24 PLN

Trzy jajka podawane w Twój ulubiony sposób. Do 
wyboru: omlet, jajecznica lub sadzone. Podawane 
z sałatką śniadaniową, pieczywem i masłem 
ziołowym. Podkreśl smak swojego śniadania 
naszymi dodatkami.

Three eggs served just the way you like it. Choose 
from: omelet, scrambled, or fried. Served with 
breakfast salad, bread and herb butter.
Upgrade your breakfast with our extras. 

VEGE TOAST   22 PLN

Trzy chrupiące grzanki z pomidorowym hummusem, 
szpinakową jajecznicą, grillowanymi pieczarkami, 
balsamicznymi pomidorami i marynowaną czerwoną 
cebulą. Podawany z sałatką śniadaniową.  

Three crispy toasts with tomato hummus, spinach 
scrambled eggs, grilled mushrooms, balsamic 
tomatoes and marinated red onion. Served with a 
breakfast salad. 

MEXICAN WRAP   35 PLN

Wrap śniadaniowy w pszennej tortilli z 
meksykańskimi dodatkami - jajecznicą z szarpaną 
wieprzowiną w sosie BBQ, serem, salsą Pico de 
Gallo, szczypiorkiem i marynowaną czerwoną 
cebulą, posypany świeżą kolendrą. Podawany z 
sałatką śniadaniową i guacamole. Do wyboru opcja 
bezmięsna z dodatkowym jajkiem.  
 
Wheat tortilla with Mexican addons – scrambled 
eggs with pulled pork in a BBQ sauce, cheese, 
Pico de Gallo salsa, chives, marinated red onion, 
sprinkled with fresh cilantro. Served with a 
breakfast salad and guacamole.  
Vegetarian option with an extra egg available.ENGLISH BREAKFAST   36 PLN

Jajko sadzone na chrupiącym bekonie, grillowane 
frankfurterki, pomidory i pieczarki, fasolki w stylu 
farmerskim, szczypiorek. Podawane na żeliwnej 
patelni z sałatką śniadaniową, pieczywem i masłem 
ziołowym.  

Fried egg on crispy bacon, grilled frankfurters, 
tomatoes and mushrooms, and farmer’s style beans 
with a sprinkle of chives. Served in a cast-iron pan 
with breakfast salad, bread, and herb butter. 

PANCAKES   29 PLN

Cztery amerykańskie pancakes z bitą śmietaną  
w dwóch wersjach do wyboru:  
• słodkiej: z truskawkami, borówkami, ciasteczkami 

oraz sosem truskawkowym i czekoladowym. 
• słodko-słonej: z chrupiącym bekonem, 

szczypiorkiem, orzechami włoskimi, solonymi 
precelkami oraz sosem karmelowym.

Four american-style fluffy pancakes available in two 
options - choose as you like: 
• sweet: with strawberries, blueberries, cookies, 

strawberry and chocolate sauces. 
• sweet&salty: with crispy bacon, chives, walnuts, 

salted pretzels, and caramel sauce. 

BEVERAGES
NAPOJE

MIMOSA  
27 PLN

HUGO SPRITZ 
30 PLN 

BLOODY MARY  
24 PLN 

VIRGIN BLOODY MARY  
15 PLN

MARTINI PROSECCO  150 ml 
28 PLN


