
przystawki

makarony

dania z grilla

FILET Z KURCZAKA   33 zł

kurczak, pieczone ziemniaki z rozmarynem, grillowane warzywa: cukinia,  

STEK    47 zł

rostbef wołowy, pieczone ziemniaki z rozmarynem, świeże warzywa,

Z KURCZAKIEM I SZPINAKIEM    29 zł

smażony kurczak ze szpinakiem i czosnkiem w sosie

Z ŁOSOSIEM    34 zł

przyrumieniony łosoś, brokuły, kapary, prażone migdały,

pomidorki koktajlowe, sos winno-maślany

    spaghetti     penne      tagliatelle
. . .

śmietanowym, pomidorki koktajlowe, ser Grana Padano

CROSTINI CAPRESE    16 zł

trzy chrupiące placuszki z serem mozzarella, pomidorem,  

sałatki

CEZAR    30 zł

rukola, chrupiące jabłko, seler, orzechy włoskie,

chrupiący mix sałat, kurczak, grzanki z boczku, grzanki chlebowe,  

pomidorki koktajlowe, ser Grana Padano, sos anchois

WALDORF    28 zł

rodzynki, sól morska, sos New York

sos z czerwonego wina, sos czosnkowy

+ grillowane polędwiczki     6 zł

świeżą bazylią i sosem pesto

Z BOCZNIAKAMI    28 zł

smażone boczniaki z cebulą i czosnkiem w sosie śmietanowym

natka pietruszki, ser Grana Padano

.
    bez glutenu

GRISSINI Z PIECA    16 zł

chrupiące paluszki oprószone rozmarynem i solą morską, 

sos czosnkowy i pomidorowy

papryka, pomidor, pieczarki, cebula, sos czosnkowy

CARBONARA    29 zł

smażony boczek, sos śmietanowy z dodatkiem cebuli i pieczarek,

czosnek, jajko, ser Grana Padano, pietruszka

CAPRICCIOSA    29 zł / 34 zł

sos z pomidorów San Marzano, ser Mozzarella Fiordilatte, 

CRUDO    30 zł / 35 zł

sos z pomidorów San Marzano, ser Mozzarella Fiordilatte, 

MARGHERITA    22 zł / 27 zł
sos z pomidorów San Marzano, ser Mozzarella Fiordilatte, 

NAPOLITANA   29 zł / 34 zł

sos z pomidorów San Marzano, ser Mozzarella Fiordilatte, 

TONNO    30 zł / 35 zł
sos z pomidorów San Marzano, ser Mozzarella Fiordilatte, 

DIAVOLA   29 zł / 34 zł

sos z pomidorów San Marzano, ser Mozzarella Fiordilatte, 

Prosciutto Crudo Mattonella (szynka długodojrzewająca), 

Prosciutto Cotto Rosafino (szynka włoska), pieczarki, 

Spianata Piccante (salami pikantne), czerwona cebula, 

tuńczyk, zielone oliwki, pomidorki koktajlowe

anchois, kapary, czarne oliwki

świeża bazylia

rukola, ser Grana Padano

karczochy

SALAME    29 zł / 34 zł

sos z pomidorów San Marzano, ser Mozzarella Fiordilatte, 

Salame Napoli, czosnek

MONKEY BUSINESS    28 zł / 33 zł

sos czekoladowy, banany, kawałki białej czekolady

czarne oliwki

RUSTICANA    29 zł / 34 zł

sos z pomidorów San Marzano, ser Mozarella Fiordilatte, 

wędzony boczek, papryka chili, czerwona cebula

QUATTRO FORMAGGI    30 zł / 36 zł

sos śmietanowo-pomidorowy z Gorgonzolą, Grana Padano,

Ricotta, ser Mozzarella Fiordilatte, do wyboru liście szpinaku 

lub rukola

 klasyczna włoska pizza

średnia 29 cm / duża 39 cm    

Dodatki:

- mięsny - średnia 29 cm - 4 zł / duża 39 cm - 5 zł
- warzywny - średnia 29 cm - 3 zł / duża 39 cm - 4 zł

VEGANA    27 zł / 32 zł

BEZ SERA! sos z pomidorów San Marzano, czarne oliwki,  
czerwona cebula, pieczarki, karczochy, kapary, rukola,

- dodatkowy ser - średnia 29 cm - 4 zł / duża 39 cm - 5 zł

VEGETARIANA   29 zł / 37 zł    
ratataouille z warzyw: cukinia, bakłażan, cebula, pieczarki, 

ARRABBIATA    33 zł / 42 zł    

chili, czosnek, sos pomidorowy, ser Cheddar  

COUNTRY   33 zł / 42 zł

mięso mielone wieprzowo-wołowe z dodatkiem cebuli, kukurydza, 

CARBONARA    33 zł / 42 zł    
smażony boczek, sos śmietanowy z dodatkiem cebuli i pieczarek,

smażony boczek, marchewka, seler naciowy, czerwona cebula,

czosnek, ser Mozzarella Fiordilatte, ser Cheddar, natka pietruszki

fasola, chili, pomidory, ser Mozzarella Fiordilatte, ser Cheddar, 

czerwona papryka, sos jogurtowo-cytrynowy, czosnek, 

ser Mozzarella Fiordilatte, 

ser Mozzarella Fiordilatte, ser Cheddar

średnia 16 cm  (dla 1 - 2 osób)

 Chicago style pizza

Oryginalne amerykańskie ciasto

Czas wypieku wynosi ok. 30-45 minut.

 z dodatkiem mąki kukurydzianej. 

CHILI CON CARNE   33 zł / 42 zł

ziemniaki, kiełbasa, boczek, cebula, marchewka, seler - zapiekane  

w liściach kapusty, ser Mozzarella Fiordilatte, ser Cheddar

PEPPERONI   35 zł / 44 zł

mięso mielone wieprzowo-wołowe z dodatkiem cebuli, pieczarki, 

ser Mozzarella Fiordilatte, ser Cheddar, sos czosnkowy

CRÈME BRÛLÉE     15 zł

LAVA CAKE    15 zł

GORĄCE MALINY    14 zł

desery

lody waniliowe z gorącymi malinami

gorące brownie z płynną czekoladą, sorbet cytrynowy,

sos pomarańczowy

wypiekany krem śmietanowo - jajeczny z laską wanilii, 

serwowany z karmelizowanym, brązowym cukrem

ARRABBIATA    29 zł

BOLOGNESE 29 zł

chili, czosnek, sos pomidorowy, ser Grana Padano  

smażony boczek, marchewka, seler naciowy, czerwona cebula,

mięso mielone wieprzowo-wołowe z dodatkiem cebuli, pieczarki, 
czosnek, sos pomidorowy, ser Grana Padano  

FUNGHI    25 zł / 30 zł
sos z pomidorów San Marzano, ser Mozzarella Fiordilatte, 
pieczarki, świeża bazylia

CAPRESE    27zł / 32 zł
sos pesto, ser Mozzarella Fiordilatte, pomidorki koktajlowe, 
rukola, świeża bazylia, sos balsamiczny

DON PABLO    35 zł / 44 zł

granulat sojowy z dodatkiem cebuli, pieczarki, 

ser Mozzarella Fiordilatte, ser Cheddar, sos czosnkowy

POLLO    30 zł / 35 zł
sos śmietanowo-pomidorowy z Gorgonzolą, ser Mozzarella 
Fiordilatte, kurczak, pieczarki, cebula, kukurydza

pomidorki koktajlowe

MENU

SZARLOTKA    15 zł

podawana na ciepło z lodami waniliowymi

Oryginalne włoskie składniki. Cienkie ciasto.

duża 21 cm  (dla 2 - 4 osób)

Wypiekane w wysokich blaszanych formach.

- sos pomidorowy lub czosnkowy - 3 zł

czosnek

granulat sojowy z dodatkiem cebuli, kukurydza, fasola, chili,  

pomidory, ser Mozzarella Fiordilatte, ser Cheddar, 

CHILI SIN CARNE   33 zł / 42 zł

Campari, sok pomarańczowy, grenadyna

CAMPARI ORANGE    18 zł

wódka Wyborowa, Tequila Sierra Silver, Bacardi Superior, 

Cointreau, Finsbury Gin, Pepsi, sok z cytryny

biały rum, Pepsi, cząstka limonki

LONG ISLAND ICED TEA    24 zł

CUBA LIBRE    19zł

Tequila Sierra Silver, Cointreau, sok z limonki, 

MARGARITA TRUSKAWKOWA    23 zł

truskawki, syrop cukrowy

Bacardi Superior, woda gazowana, mięta, 

MOJITO    20 zł

cząstka limonki, brązowy cukier

Bacardi Superior, syrop kokosowy, sok ananasowy, mleko

PINA COLADA    19 zł

Cachaca, brązowy cukier, limonka

CAIPIRINHA    17 zł

Finsbury Gin, Bols Blue, Schweppes Tonic, lody cytrynowe 

DALI    20 zł

Tequila Sierra Silver, sok pomarańczowy, grenadyna

TEQUILA SUNRISE    19 zł

wódka Wyborowa, sok pomidorowy, sos pomidorowy

Tobasco, pieprz, sól, pomidorki koktajlowe, bazylia  

BLOODY MARY    19 zł

koktajle alkoholowe

whisky / whiskey 40 ml

BALLANTINE’S FINEST    13 zł

JAMESON    14 zł

JIM BEAM    14 zł

MONKEY SHOULDER   17 zł

wódka 40 ml

ABSOLUT BLUE    10 zł

ABSOLUT LIME    11 zł

ABSOLUT KURANT    11 zł

ABSOLUT PEARS    11 zł

STUMBRAS CENTENARY  12 zł

STUMBRAS PURE    12 zł

WYBOROWA    8 zł

SOPLICA WIŚNIOWA   8 zł

JACK DANIEL’S    16 zł WILD TURKEY 81   15 zł

brandy / cognac 40 ml

METAXA*****    13 zł

STOCK 84    12 zł

HENNESSY V.S.    20 zł

HENNESSY X.O.    50 zł

wermut 100 ml

MARTINI BIANCO    14 zł

MARTINI EXTRA DRY    14 zł

MARTINI ROSSO    14 zł

MARTINI ROSATO    14 zł

BOMBAY SAPPHIRE    15 zł

gin 40 ml

FINSBURY    11 zł

rum 40 ml

BACARDI SUPERIOR    13 zł BACARDI BLACK    13 zł

tequila 40 ml

SIERRA SILVER    15 zł SIERRA GOLD    16 zł

likiery 40 ml

AMARETTO DISARONNO    12 zł

KAHLUA    16 zł

CAMPARI    12 zł

MALIBU    12 złCOINTREAU    16 zł

RICARD APERITIF   14 zł

JAGERMEISTER    14 zł

BAILYES IRISH CREAM    14 zł

LIMONCELLO   16 zł

CHAMBORD    20 zł

single malt whisky 40 ml

GLENFIDDICH 12 YO    22 zł TALISKER 12 YO    26 zł

wódka Wyborowa, Chambord, sok ananasowy 

FRENCH MARTINI    19 zł

wina 

BIANCO FRIZZANTE          
Glera, Azienda Agricola Boron, Włochy 

Idealne o każdej porze dnia, zachwyca perlistymi bąbelkami i intensywnym 

zapachem. Lekko owocowy aromat z nutą jabłek i zielonych owoców daje   

efekt świeżości i delikatnej słodyczy 

0,1 l - 12 zł    0,5 l - 40 zł    1,0 l - 69 zł

Bianco Frizzante, likier z kwiatów czarnego bzu, 

HUGO    21 zł

Bianco Frizzante, Aperol, woda gazowana, cząstka pomarańczy

APEROL SPRITZ    22 zł

woda gazowana, cząstka limonki, mięta

      750 ml

TANNAT   64 zł

MERLOT   59 zł

Valle de Rengo, Rengo, Chile

CABERNET SAUVIGNON   59 zł

Cuma Cabernet Sauvignon, Cafayate, Argentyna

RIESLING   67 zł

Qualitatswein Mosel, Selbach, Niemcy

SAUVIGNON BLANC   45 zł

Marlborough Bay Sauvignon Blanc, Nowa Zelandia

CHARDONNAY   56 zł

Valle de Rengo, Torreon de Paredes, Chile

BIAŁE:

CZERWONE:

CHARDONNAY    0,1l - 10 zł    0,5l - 35 zł    1,0l - 64 zł         

MERLOT    0,1l - 10 zł    0,5l - 35 zł    1,0l - 64 zł         

Cescon, IGT Venezie, Włochy

Cescon, IGT Delle Venezie, Włochy 

WINA DOMU:

WINA NA BUTELKI 

WINO LANE Z BECZKI

zaparzana w czajniczku 3-5 minut, pojemność 400 ml

kawa

ESPRESSO    6 zł

Brazylia Santos India Malabar 

CAFFÈ DOPPIO    10 zł

podwójne espresso

KAWA BIAŁA    10 zł
espresso z podwójną ilością wody, spienionym mlekiem

CAFFÈ LUNGO    9 zł

espresso z podwójną ilością wody

CAFFÈ MACCHIATO    10 zł

espresso z czapeczką spienionego mleka

CAPPUCCINO    10 zł

espresso z ciepłym, spienionym mlekiem

CAFFÈ LATTE    11 zł

podwójne espresso z dużą ilością spienionego mleka 

IRISH COFFEE    14 zł

lungo z 20 ml irlandzkiej whiskey, brązowym cukrem i bitą śmietaną 

LATTE KAHLUA    14 zł

podwójne espresso z 20 ml likieru Kahlua oraz ciepłym spienionym mlekiem

KAWA MROŻONA    13 zł

podwójne espresso z mlekiem syropem waniliowym, lodem i bitą śmietaną 

herbata premium

MONKEY BUSINESS   10 zł

ENGLISH BREAKFAST   9 zł

EARL GREY   9 zł

JASMINITE 9 zł

SENCHA GOJI   9 zł

RED RUM   9 zł

jabłko suszone kawałki (z małopolskiej suszarni), wiśnie suszone,

owoc dzikiej róży, skórka dzikiej róży, płatki róży, hibiskus, naturalne

herbata biała White Monkey, suszone jabłko, jagody goji, 

mieszanka herbat czarnych

herbata Cejlon, skórka bergamotki, naturalny aromat bergamotki

herbata zielona Yunnan, płatki jaśminu

herbata zielona Sencha, owoc goji, płatki nagietka, płatki bławatka, 

naturalny aromat owocowy wraz z innymi naturalnymi aromatami

naturalny aromat owocowy

aromaty owocowe

MARRAKESH MINT  9 zł

tradycyjna mieszanka liści zielonej herbaty i mięty Nana, dzięki czemu

REMY MARTIN    19 zł

SOPLICA ŚLIWKOWA    8 zł

ŻUBRÓWKA   9 zł

uzyskujemy niepowtarzalny, odświeżający smak

SOKI OWOCOWE   0,2 l - 6 zł          
pomarańcza / jabłko / grejpfrut / czarna porzeczka / ananas / pomidor

soki ze świeżych owoców

SOK Z POMARAŃCZY    0,2 l - 14 zł          

SOK Z GREJPFRUTÓW   0,2 l - 14 zł          

koktajle mleczno-owocowe

KOKTAJL JAGODOWY    12 zł          

KOKTAJL MALINOWY   12 zł          

KOKTAJL TRUSKAWKOWY   12 zł          

KOKTAJL BANANOWY   12 zł          

Tannat Colleccion, Cafayate, Argentyna

KOZEL LEŽÁK    0,3 l - 11zł    0,5 l - 13 zł       

piwo lane

TYSKIE GRONIE    0,3 l - 9 zł    0,5 l - 11 zł  

piwo butelkowe  

KSIĄŻĘCE   0,5 l - 14 zł          

LOKALNY BROWAR - KRAFT LAB     0,5 l - 15 zł

 poproś kelnera o kartę piw kraftowych

 Złote Pszeniczne / Czerwony Lager / Ciemne Łagodne 

piwo rzemieślnicze

BEZALKOHOLOWE   0,5 l - 14 zł          

napoje zimne

PEPSI, PEPSI MAX, 7UP    0,2 l - 7 zł          

SCHWEPPES ORIGINAL TONIC   0,2 l - 7 zł          

WODA NIEGAZOWANA / GAZOWANA           

SZKLANKA 0,2 l - 4 zł    KARAFKA: 0,5 l - 9 zł    1,0 l - 14 zł

ON LEMON   0,33 l - 10 zł          
agrest / pomarańcza / YERBATA  

MIRINDA, LIPTON ICE TEA   0,2 l - 7 zł          

truskawki, bazylia, sok z limonki

LEMONIADA TRUSKAWKOWO-BAZYLIOWA   

koktajle bezalkoholowe

7up, mięta, limonka, brązowy cukier

VIRGIN MOJITO    13 zł

0,2 l - 11 zł    0,5 l - 20 zł    1,0 l - 25 zł

sok jabłkowy, mięta, sok z cytryny

LEMONIADA JABŁKOWO-MIĘTOWA   

0,2 l - 11 zł    0,5 l - 20 zł    1,0 l - 25 zł

 Miłosław IPA Niefiltrowany 0,5% / LECH Free 0%

gin, syrop marakuja, kruszony lód, woda gazowana

MONKEY BUSINESS    20 zł

FLAT WHITE   11 zł

podwójne przedłużane espresso z lekko spienionym mlekiem

12:00-22:00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

serwis nie jest wliczony

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

zwierzęta mile widziane 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

zestawy lunchowe 

pon. - pt. 12:00 - 17:00

w cenie 21,- zł

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

zamawianie telefoniczne:

603 225 224

Oceń nas na TripAdvisor
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