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• przekąski / snacks •

smażony ser camembert z sałatką 
z gruszki i dressingiem miodowo 
musztardowym
fried camembert served with pear salad 
with honey & mustard dressing 

31 pln

sałatka z pieczonym łososiem, 
piklowanymi warzywami i sosem 
koperkowym  
salad with roasted salmon, pickled 
vegetables and dill sauce

32 pln

miska wege
hummus, falafel, pieczone warzywa, rukola, 

dip z orzeszków ziemnych
vege hummus, Falafel, baked vegetables, 

rocket salad, peanut dip 

29 pln

klasyczny tatar wołowy z żółtkiem, 
musztardą i grzankami 

classic beef tartare with egg yolk, mustard 
and croutons

32 pln



• zupy / soups •

zupa krem z pomidorów z kremem 
ziołowym i czosnkowymi grzankami  
tomato cream soup with herbal cream 
& garlic croutons  

25 pln

zupa dnia 
soup of the day

25 pln

zupa gulaszowa 
stroganoff soup 

28 pln



• dania główne / main dishes •

spaghetti bolognese z bazylią 
i parmezanem
spaghetti bolognese with basil 
and parmesan  

34 pln

grillowany antrykot wołowy 
z masłem ziołowym, frytkami 
i grillowanymi warzywami
spinach gnocchi in Gorgonzolla sauce

72 pln

gnocchi szpinakowe w sosie 
gorgonzolla 

spinach gnocchi in gorgonzolla sauce

36 pln

sałatka cezar z kurczakiem/krewetkami, 
grzankami, boczkiem i kaparami 

cesar salad with grilled chicken or prawns, 
croutons, bacon & capers 

39/42 pln



fish & chips z frytkami i sosem 
tatarskim 
fish & chips with fries and tartare sauce

49 pln

bekon stek z sosem z zielonego 
pieprzu, ćwiartkami ziemniaków 

i fasolką szparagową  
bacon Steak with green pepper sauce, 

potato wedges and green beans

69 pln



• kanapki i burgery / burgers & sandwitches •

sierra vege burger z burakiem 
gorgonzollą, sosem miodowo 
balsamicznym i rukolą
sierra vege burger with beetroot gorgonzola, 
honey-balsamic sauce & arugula  

42 pln

club sandwich z pieczoną piersią 
kurczaka boczkiem i frytkami z batata

club Sandwich with chicken with crispy 
bacon & sweet potato chips

39 pln

sierra burger wołowy angus w czarnej 
bułce z frytkami łagodny/ostry  
sierra angus burger in black bread 

with chips mild/spicy 

49 pln



• desery / desserts •

suflet czekoladowy z wiśniami 
i lodami waniliowymi
chocolate souffle with cherries 
& Vannila ice cream

27 pln

lody do wyboru z owocami 
selection of ice cream with fresh fruits 

 19 pln

tort śmietankowo-serowy z malinami 
i sosem karmelowym  

cream and cheese cake with raspberries 
and caramel sauce

25 pln



• dodatki / extras •

pieczywo
bread

9 pln

frytki z batata    
sweet potato chips

frytki
chips

mix sałat 
green leaves salad

14 pln

13 pln

11 pln






