
 
 

 
 

ZUPA DNIA ( CODZIENNIE  INNA ) 
(składniki: codziennie inne ,o szczegóły zapytaj obsługę ) 

 

BARSZCZ CZERWONY Z USZKAMI 
(składniki: porcja rosołowa z kurczaka, woda, buraki czerwone , uszka z mięsem [mąka pszenna, woda, sól, mięso wieprzowe  

i wołowe, cebula, białko jaja, olej rzepakowy, drożdże] , marchew, pietruszka, seler, jabłko, por, czosnek, przyprawy 

 [w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

ŻUREK WIEJSKI Z KIEŁBASĄ 
( składniki: zakwas chlebowy[gluten], woda, boczek wieprzowy, kiełbasa śląska wieprzowa, cebula, czosnek, sól, pieprz,  

majeranek, przyprawy [w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

ZUPA GROCHÓWKA 
(składniki: porcja rosołowa z kurczaka, woda, boczek wędzony wieprzowy, kiełbasa śląska wieprzowa, ziemniaki, marchew, 

pietruszka, seler, por, groch łuskany. ziele angielskie, pieprz, sól, przyprawy [w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

FLAKI WOŁOWE NA ROSOLE 
(składniki: porcja rosołowa z kurczaka, woda, przedżołądek wołowy, marchew, pietruszka, seler, por, ziele angielskie, pieprz,  

sól, przyprawy [w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

ŻUREK WIEJSKI Z KIEŁBASĄ I JAJKIEM 
(składniki: zakwas chlebowy[gluten], woda, boczek wieprzowy, kiełbasa śląska wieprzowa, jaja, cebula, czosnek, sól, pieprz, 

majeranek, przyprawy [w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

ZUPA GULASZOWA 
(składniki: mięso wołowe, woda, ziemniaki, marchewka, ogórki kiszone, cebula, papryka czerwona, koncentrat pomidorowy,  

kminek, sól, pieprz, przyprawy [w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

ZUPA OGÓRKOWA 
(składniki: porcja rosołowa z kurczaka, woda, ogórki kiszone, ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, por,  śmietana 12% tłuszczu , 

liść laurowy, ziele angielskie, pieprz, sól, przyprawy [w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

ZUPA POMIDOROWA Z RYŻEM LUB MAKARONEM 
(składniki: porcja rosołowa z kurczaka, koncentrat pomidorowy, woda, marchew, pietruszka, seler, por, ryż lub makaron  

pióra  [mąka z pszenicy durum, jaja] , śmietana 12% tłuszczu, ziele angielskie, pieprz, sól, przyprawy  

[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

ZUPA JARZYNOWA 

(składniki: porcja rosołowa z kurczaka, woda, ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, por, kalafior, brokuły, groszek konserwowy, 

jogurt naturalny ,ziele angielskie, pieprz, sól, przyprawy [w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

ZUPA PIECZARKOWA Z MAKARONEM LUB ZIEMNIAKAMI 

(składniki: porcja rosołowa z kurczaka, woda, pieczarki, ziemniaki lub makaron świderki(mąka z pszenicy durum, jaja) ,  

marchew, pietruszka, seler, por, jogurt naturalny, koper, ziele angielskie, pieprz prawdziwy, sól, przyprawy  

[w tym śladowe ilości  gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

 

 

 



ZUPA KALAFIOROWA 
(składniki: porcja rosołowa z kurczaka, woda , marchew, pietruszka, seler, por, jogurt naturalny ,kalafior, ziemniaki.  

pieprz, sól, przyprawy [w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

ROSÓŁ Z MAKARONEM 
(składniki: porcja rosołowa z kurczaka, woda, marchew, pietruszka, natka pietruszki, seler, por, cebula, pieprz , sól,  

makaron nitka[mąka z pszenicy durum, jaja] ) 

 
 

 

 
 

 

WĄTRÓBKA WIEPRZOWA Z CEBULKĄ 

(składniki: wątróbka wieprzowa, cebula, mąka pszenna, olej rzepakowy, sól, pieprz, przyprawy[w tym śladowe ilości gorczyca, 

soja, seler, sezam] ) 

RUMIANY KOTLET SCHABOWY 
(składniki: schab wieprzowy b/k, mąka pszenna, bułka tarta[mąka pszenna, sól, drożdże, woda], jaja, olej rzepakowy, pieprz, 

sól, przyprawy[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

KOTLET SAUTE W SOSIE PIECZ.- ŚMIET. 
(składniki: schab wieprzowy b/k, mąka pszenna, pieczarki, śmietana 12% tłuszczu, olej rzepakowy, pieprz, sól, przyprawy 

[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

ŚWIEŻONKA Z CEBULKĄ 
(składniki: mięso gulaszowe wieprzowe, cebula, olej rzepakowy, pieprz, sól, przyprawy[w tym śladowe ilości  

gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

GULASZ WIEPRZOWY W SOSIE 
(składniki: mięso gulaszowe wieprzowe, cebula, olej rzepakowy, mąka pszenna, pieprz, sól, przyprawy[w tym śladowe  

ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

PIECZEŃ WIEPRZOWA W SOSIE 
(składniki: karkówka wieprzowa b/k, czosnek, olej rzepakowy, mąka pszenna, pieprz, sól, liść laurowy, ziele angielskie, 

przyprawy[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

GOLONKA Z KOŚCIĄ PIECZONA W PIWIE 
(składniki: golonka wieprzowa z kością, olej rzepakowy, piwo jasne pasteryzowane [alkohol 5,5%,  

zawiera słód jęczmienny], pieprz, sól, przyprawy[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

 

 

KOTLET DE VOLAILLE Z MASŁEM 
(składniki: filet z kurczaka, masło[tłuszcz mleczny 73%- śmietanka pasteryzowana], jaja, mąka pszenna , bułka tarta  

[mąka pszenna, sól, drożdże], olej rzepakowy, pieprz, sól, przyprawy[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

SZNYCEL  Z PIERSI KURCZAKA 
(składniki: filet z kurczaka, jaja, mąka pszenna , bułka tarta [mąka pszenna, sól, drożdże], olej rzepakowy, pieprz, 

sól, przyprawy[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

ROLADKA DROBIOWA Z PIECZARKĄ 
(składniki: filet z kurczaka, pieczarki, jaja, mąka pszenna , bułka tarta [mąka pszenna, sól, drożdże], olej rzepakowy,  

pieprz, sól, przyprawy[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

KOTLET SAUTE W SOSIE PIECZARKOWO- ŚMIETANOWYM 
(składniki: filet z kurczaka, mąka pszenna , śmietana 12% tłuszczu, olej rzepakowy, pieprz, sól, przyprawy 

[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

 



KOTLET PO SZWAJCARSKU 
(składniki: filet z kurczaka, ser żółty dojrzewający salami [bakterie fermentacji mlecznej- laktoza, stabilizator- 

chlorek wapnia, barwnik- annato], jaja, mąka pszenna , bułka tarta [mąka pszenna, sól, drożdże], olej rzepakowy, pieprz, sól, 

przyprawy[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

KOTLET„ ZAGŁOBA ” 
(składniki: filet z kurczaka, ser żółty dojrzewający salami[ bakterie fermentacji mlecznej-laktoza, stabilizator-chlorek wapnia, 

barwnik- annato], natka pietruszki, jaja, mąka pszenna, olej rzepakowy, pieprz, sól, przyprawy[w tym śladowe ilości gorczyca, 

soja, seler, sezam] ) 

FILET Z KURCZAKA W PŁATKACH KUKURYDZIANYCH 
(składniki: filet z kurczaka, płatki kukurydziane[kaszka kukurydziana 87%, cukier, ekstrakt słodowy jęczmienny, sól],  

jaja, mąka pszenna , bułka tarta [mąka pszenna, sól, drożdże], olej rzepakowy, pieprz, sól, przyprawy 

[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

FANTAZJA DROBIOWA 
(składniki: filet z kurczaka, sezam,  jaja, mąka pszenna , bułka tarta [mąka pszenna, sól, drożdże], olej rzepakowy,  

pieprz, sól, przyprawy[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

SHOARMA Z KURCZAKA 
(składniki: filet z kurczaka krojony w paski, olej rzepakowy, pieprz, sól, przyprawy[w tym śladowe ilości  

gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

FILET Z KURCZAKA Z GRILLA 
(składniki: filet z kurczaka, olej rzepakowy, pieprz, sól, przyprawy[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

 
 
 

 
 

FILET Z MIRUNY PANIEROWANY 
(składniki: ryba miruna, jaja, mąka pszenna , bułka tarta [mąka pszenna, sól, drożdże], olej rzepakowy, pieprz, sól,  

przyprawy[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

FILET Z MIRUNY Z GRILLA 
(składniki: ryba miruna, olej rzepakowy, pieprz, sól, przyprawy[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

FILET Z DORSZA PANIEROWANY 
(składniki: ryba dorsz bałtycki, jaja, mąka pszenna, bułka tarta [mąka pszenna, sól, drożdże], olej rzepakowy,  

pieprz,sól, przyprawy[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

FILET Z DORSZA Z GRILLA 
(składniki: ryba dorsz bałtycki, olej rzepakowy, pieprz, sól, przyprawy[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

 

 

JAJECZNICA NA MAŚLE Z 3 JAJ 
(składniki: jaja, masło[tłuszcz mleczny 73%- śmietanka pasteryzowana], sól, pieprz ) 

JAJECZNICA Z KIEŁBASĄ Z 3 JAJ 
(składniki: jaja, masło[tłuszcz mleczny 73%- śmietanka pasteryzowana], kiełbasa wieprzowa śląska, sól, pieprz ) 

JAJECZNICA Z SZYNKĄ Z 3 JAJ 
(składniki: jaja, masło[tłuszcz mleczny 73%- śmietanka pasteryzowana], szynka wieprzowa wędzona, sól, pieprz ) 

KIEŁBASKI SMAŻONE Z CEBULKĄ 
(składniki: kiełbasa wieprzowa śląska, cebula, olej rzepakowy, przyprawy [w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] 

 



PARÓWKA CIENKA  Z WODY 
(składniki: kiełbasa parówkowa cienka , produkt może zawierać: jaja, mleko, soję, seler, gorczycę ) 

BIGOS WIEJSKI DOMOWY 
(składniki: kapusta kiszona, boczek wieprzowy, kiełbasa wieprzowa zwykła, cebula, koncentrat pomidorowy, cukier,   

sól, pieprz, przyprawy[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] 

TORTILLA Z GRILOWANYM KURCZAKIEM 

(składniki: placek z mąki pszennej[ziarna owsa i jęczmienia], grillowany filet z kurczaka 120g ,olej rzepakowy, pieprz,  

sól, przyprawy[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam], sałata lodowa, pomidor, ogórek zielony,  

sos majonezowy [jaja, gorczyca, mleko], sos czosnkowy[mleko w proszku] ) 

 

 

PIEROGI DOMOWE, RĘCZNIE KLEJONE DUŻE (1szt-50g): 
- Z SEREM NA SŁODKO 

(składniki: mąka pszenna, jaja, woda, ser biały[mleko], cukier ) 

- Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI Z OKRASĄ 
(składniki: mąka pszenna, jaja, woda, kapusta kiszona, pieczarki, sól, pieprz, słonina wieprzowa, cebula ) 

- Z MIĘSEM I SOSEM LUB OKRASĄ 
(składniki: mąka pszenna, jaja, woda, mięso gulaszowe wieprzowe , sól, pieprz, słonina wieprzowa, cebula ) 

- RUSKIE Z OKRASĄ 
(składniki: mąka pszenna, jaja, woda, ser biały[mleko], sól, pieprz, słonina wieprzowa, cebula ) 

NALEŚNIKI Z DŻEMEM 
(składniki: mąka pszenna, jaja, mleko spożywcze 2% homogenizowane, cukier,  olej rzepakowy, dżem truskawkowy niskosłodzony ) 

NALEŚNIKI Z BITĄ ŚMIET.I DŻEMEM 
(składniki: mąka pszenna, jaja, mleko spożywcze 2% homogenizowane, cukier,  olej rzepakowy, dżem truskawkowy  

niskosłodzony,  śmietana homogenizowana 31% ) 

NALEŚNIKI Z KREMEM CZEKOLADOWYM 
(składniki: mąka pszenna, jaja, mleko spożywcze 2% homogenizowane, cukier,  olej rzepakowy, krem czekoladowy nutella  

[orzechy laskowe, mleko, serwatka, soja] ) 

PLACKI ZIEMNIACZANE Z CUKREM LUB ŚMIETANĄ 
(składniki: ziemniaki, mąka pszenna, skrobia ziemniaczana, jaja, sól, pieprz, cukier lub śmietana 12% tłuszczu ) 

 

 

ZUPA POMIDOROWA Z RYŻEM 
(składniki: porcja rosołowa z kurczaka, koncentrat pomidorowy, woda, marchew, pietruszka, seler, por, ryż, śmietana 12% 

tłuszczu,  ziele angielskie, pieprz, sól, przyprawy [w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

NALEŚNIKI Z KREMEM NUTELLA 
(składniki: mąka pszenna, jaja, mleko spożywcze 2% homogenizowane, cukier,  olej rzepakowy, krem czekoladowy  

nutella [orzechy laskowe, mleko, serwatka, soja] ) 

PALUSZKI Z KURCZAKA W PŁATKACH 
(składniki: filet z kurczaka, płatki kukurydziane[kaszka kukurydziana 87%, cukier, ekstrakt słodowy jęczmienny, sól], 

 jaja, mąka pszenna , bułka tarta [mąka pszenna, sól, drożdże], olej rzepakowy, pieprz, sól,  

przyprawy[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

 

PIEROGI DOMOWE Z SEREM NA SŁODKO 
(składniki: mąka pszenna, jaja, woda, ser biały[mleko], cukier ) 



 
 

SURÓWKA DNIA 
(składniki: codziennie inna – o szczegóły zapytaj obsługi) 

SURÓWKA Z CZERWONEJ KAPUSTY 
(składniki: kapusta czerwona, marchewka, sos majonezowy [jaja, gorczyca, mleko ], sok z cytryny, cukier, sól, pieprz ) 

SURÓWKA Z BIAŁEJ KAPUSTY Z PAPRYKĄ 
(składniki: kapusta biała, marchewka, papryka czerwona, ocet spirytusowy, olej rzepakowy, sól, pieprz, cukier,  

przyprawy [w tym śladowe ilości  gorczyca, soja, seler, sezam] ) 
 

SURÓWKA Z KISZONEJ KAPUSTY 
(składniki: kapusta kiszona ,woda ,marchew, jabłko, olej rzepakowy, pieprz, sól. przyprawy [w tym śladowe ilości   

gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

SURÓWKA Z SELERA 

(składniki: seler, marchewka, jabłko, rodzynki, sos majonezowy[jaja, gorczyca, mleko], pieprz, sól, sok z cytryny, 

 przyprawy [w tym śladowe ilości  gorczyca, soja, seler, sezam] ) 
SURÓWKA Z OGÓRKA KISZONEGO 

(składniki : ogórki kiszone , marchew, seler, olej rzepakowy, sól, pieprz, przyprawy [w tym śladowe ilości  

 gorczyca, soja, seler, sezam] ) 
SURÓWKA Z KAPUSTY PEKIŃSKIEJ 

(składniki : kapusta pekińska, marchew, jabłko, sos majonezowy[jaja, gorczyca, mleko], sól, pieprz, sok z cytryny,  

przyprawy [w tym śladowe ilości  gorczyca, soja, seler, sezam] ) 
MIX SURÓWEK 

(wg. zamówienia klienta ,składniki poszczególnych elementów zestawu są podane obok danego elementu zestawu) 
BURACZKI ZASMAŻANE NA ZIMNO 

(składniki: buraki ćwikłowe, cebula, olej rzepakowy, cukier, ocet spirytusowy, woda, sól, pieprz, przyprawy  

[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam,] ) 

OGÓRKI KISZONE 
(składniki: ogórki, woda, sól ) 

OGÓRKI KONSERWOWE 
(składniki: ogórki, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy [w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

MARCHEWKA Z GROSZKIEM NA CIEPŁO 
(składniki: marchewka , groszek zielony, sól, pieprz, masło[tłuszcz mleczny 73%- śmietanka pasteryzowana],  

 śmietana 12 % tłuszczu, mąka pszenna ) 
MIZERIA Z OGÓRKÓW 

(składniki: ogórki świeże, śmietana 12% tłuszczu ,sól, pieprz ) 
BUKIET WARZYW GOTOWANYCH 

(składniki: brokuł, kalafior, marchew, seler, masło[tłuszcz mleczny 73%- śmietanka pasteryzowana] ) 
KAPUSTA ZASMAŻANA NA CIEPŁO 

(składniki: kapusta kiszona, boczek wieprzowy b/k, mąka pszenna, olej rzepakowy, sól, pieprz, cukier, przyprawy 

 [w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

SAŁATA ZE ŚMIETANĄ 
(składniki: sałata, śmietana 12 % tłuszczu, sól, pieprz, sok z cytryny ) 

 
 

 

 



 

SAŁATKA Z TUŃCZYKIEM 
(składniki: mix sałat, ryba tuńczyk , ogórek, pomidor, papryka, kukurydza, jajko gotowane, grzanki, sos czosnkowy 

 [gorczyca, soja, seler, gluten, mleko] ) 
 

SAŁATKA GRECKA                                . 
(składniki: mix sałat, ser Fellada, pomidor, ogórek, oliwki, papryka, czerwona cebula, grzanki, sos ogrodowy  

[śladowe ilości gorczyca, laktoza, gluten, jaja, seler] ) 

 

SAŁATKA GRECKA WEGAŃSKA 

(składniki: mix sałat, ser wegański, pomidor, ogórek, oliwki, papryka, czerwona cebula, grzanki, sos ogrodowy  

[śladowe ilości gorczyca, laktoza, gluten, jaja, seler] ) 

 

SAŁATKA Z KURCZAKIEM 
(składniki: mix sałat, pomidor, grillowany filet z kurczaka 120g, papryka, kukurydza, grzanki, sos czosnkowy  

[gorczyca, soja, seler, gluten, mleko] ) 

SAŁATKA BROKUŁOWA 

(składniki: brokuł, jajko gotowane, pomidor, ser Fellada, płatki migdałów, grzanki, sos czosnkowy  

[gorczyca, soja, seler, gluten, mleko] 

SAŁATKA  Z SERKIEM CAMEMBERT 
(składniki: mix sałat, ser camembert, pomidor, ogórek, rukola, grzanki, sos ogrodowy  

[śladowe ilości gorczyca, laktoza, gluten, jaja, seler] ) 

 

SAŁATKA CAPRESE 

(składniki: mix sałat, ser mozzarella, pomidor, oliwki, czerwona cebula, bazylia, grzanki, sos ogrodowy  

[śladowe ilości gorczyca, laktoza, gluten, jaja, seler] ) 

 

 

ZIEMNIAKI GOTOWANE Z KOPERKIEM 
(składniki: ziemniaki, sól, koperek ) 

ZIEMNIAKI OPIEKANE W ZIOŁACH 
(składniki: ziemniaki cząstki, olej rzepakowy, sól, zioła[ prowansalskie, oregano, bazylia] ) 

KASZA JĘCZMIENNA W SOSIE 
(składniki: kasza jęczmienna , sól ) 

RYŻ 
(składniki: ryż parboiled, sól, masło[tłuszcz mleczny 73%- śmietanka pasteryzowana] ) 

FRYTKI 
(składniki: ziemniaki krojone paski , olej rzepakowy, sól ) 

PIECZONE CZĄSTKI ZIEMNIACZANE 
(składniki: ziemniaki cząstki, olej rzepakowy, sól ) 

KLUSKI ŚLĄSKIE 
(składniki: skrobia ziemniaczana, ziemniaki, mąka pszenna , jaja, woda, olej rzepakowy, sól ) 

KOPYTKA ZIEMNIACZANE 
(składniki:, skrobia ziemniaczana, ziemniaki, mąka pszenna, jaja, woda, olej rzepakowy, sól ) 

 



CHLEB PSZENNY 
(składniki: mąka pszenna typ 750, woda, zakwas naturalny żytni, drożdże, sól ) 

BUŁKA KAJZERKA 
(składniki: mąka pszenna , woda, drożdże, cukier, sól, margaryna ) 

MASŁO 
(składniki: 73% tłuszczu mlecznego [śmietanka pasteryzowana] ) 

SOS CZOSNKOWY 
(składniki: olej rzepakowy, cukier, ocet spirytusowy, białka mleka, sól, czosnek, cebula, żółtko jaja, przyprawy w tym 

 gorczyca, liść pietruszki, kwas cytrynowy, aromat, przeciwutleniacz, może zawierać gluten, soja, seler ) 

SOS MAJONEZOWY 
(składniki: olej  rzepakowy, mleko, żółtko jaja, ocet spirytusowy, musztarda, cukier, sól, regulator kwasowości:  

kwas cytrynowy, przeciwutleniacz E385 ) 

KETCHUP 
(składniki: woda, koncentrat pomidorowy, cukier, ocet spirytusowy, skrobia modyfikowana, sól, ekstrakt z papryki,  

cebula, substancja konserwująca: benzoesan sodu, sorbinian potasu, produkt może zawierać seler  ) 

CHRZAN 
(składniki: korzeń tarty chrzanu 62%, woda, ocet spirytusowy, cukier, mleko w proszku, sól, olej rzepakowy,  

regulator kwasowości – kwas cytrynowy, substancja konserwująca – pirosiarczan sodu ) 
MUSZTARDA SAREPSKA 

(składniki: gorczyca, cukier, ocet spirytusowy, sól, przyprawy, ekstrakt kurkumy[w tym śladowe ilości  gorczyca,  

soja, seler, sezam, łubin] ,regulator kwasowości - kwas cytrynowy; aromat naturalny ) 

 

 

 

 

 

 

SPAGHETTI BOLOGNESE 

(składniki: makaron  spaghetti[mąka z pszenicy durum, jaja], mięso mielone wieprzowo-wołowe, sos bolognese[pomidory,  

cebula, seler, cukier, olej rzepakowy, zioła], sól, pieprz, przyprawy [w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 
MAKARON W SOSIE PIECZARKOWYM 

(składniki: makaron  rurka[mąka z pszenicy durum, jaja], pieczarki, śmietana 12 % tłuszczu , sól, pieprz, przyprawy  

[w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

TORTELLINI BOLOGNESE 
(składniki: uszka z mięsem[mąka pszenna, jaja, mięso mielone wieprzowo-wołowe, cebula, olej rzepakowy, sól, cukier, przyprawy  

w tym śladowe ilości; gorczyca, soja, seler, sezam ], szynka konserwowa[może zawierać zboża zawierające gluten, soję,  

mleko łącznie z laktozą, seler, gorczycę], sos bolognese[pomidory, cebula, seler, cukier, olej rzepakowy, zioła],    

śmietana 12 % tłuszczu , sól, pieprz, przyprawy [w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 
TORTELLINI Z PIECA 

(składniki: uszka z mięsem[mąka pszenna, jaja, mięso mielone wieprzowo-wołowe, cebula, olej rzepakowy, sól, cukier, przyprawy  

w tym śladowe ilości; gorczyca, soja, seler, sezam ] , szynka konserwowa [może zawierać zboża zawierające gluten, soję, mleko 

łącznie z laktozą, seler, gorczycę], sos bolognese[pomidory, cebula, seler, cukier, olej rzepakowy, zioła],  śmietana 12 % tłuszczu, 

ser żółty dojrzewający salami [bakterie fermentacji mlecznej- laktoza, stabilizator-chlorek wapnia, barwnik- annato], sól, 

pieprz,  przyprawy [w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 
TAGIATELLA Z KURCZAKIEM Z PIECA 

(składniki: makaron wstążka[mąka z pszenicy durum, jaja],  śmietana 12 % tłuszczu.  sos pomidorowy[pomidory pelati,  

zioła prowansalskie, bazylia, oregano, sól, pieprz], filet drobiowy z  kurczaka,  pieczarki,  ser żółty dojrzewający salami  

[bakterie fermentacji mlecznej- laktoza, stabilizator-chlorek wapnia, barwnik- annato] , sól, pieprz,  

przyprawy [w tym śladowe ilości gorczyca, soja, seler, sezam] ) 

 



 

GOŁY ASIK 
(składniki: spód chlebowy[mąka pszenna , woda, drożdże, sezam, cukier, sól, margaryna], sos pomidorowy[pomidory pelati,  

zioła prowansalskie, bazylia, oregano, sól, pieprz] , ser żółty dojrzewający salami [bakterie fermentacji mlecznej- laktoza, 

stabilizator-chlorek wapnia, barwnik- annato], oregano ) 

PIECZARKOWY ASIK 

(składniki: spód chlebowy[mąka pszenna , woda, drożdże, sezam, cukier, sól, margaryna], sos pomidorowy[pomidory pelati,  

zioła prowansalskie, bazylia, oregano, sól, pieprz] , ser,  pieczarki, oregano ) 

POPULARNY ASIK 

(składniki: spód chlebowy[mąka pszenna , woda, drożdże, sezam, cukier, sól, margaryna], sos pomidorowy[pomidory pelati,  

zioła prowansalskie, bazylia, oregano, sól, pieprz], ser żółty dojrzewający salami [bakterie fermentacji mlecznej- laktoza, 

stabilizator-chlorek wapnia, barwnik- annato],  szynka konserwowa [może zawierać zboża zawierające gluten, soję,  

mleko łącznie z laktozą, seler, gorczycę], pieczarki, oregano) 

RYBNY ASIK 
(składniki: spód chlebowy[mąka pszenna , woda, drożdże, sezam, cukier, sól, margaryna],   sos pomidorowy[pomidory pelati,  

zioła prowansalskie, bazylia, oregano, sól, pieprz], ser żółty dojrzewający salami [bakterie fermentacji mlecznej- laktoza, 

stabilizator-chlorek wapnia, barwnik- annato], ryba tuńczyk, cebula, oregano ) 

FIRMOWY ASIK 

(składniki: spód chlebowy[mąka pszenna , woda, drożdże, sezam, cukier, sól, margaryna], sos pomidorowy, ser żółty  

dojrzewający salami [bakterie fermentacji mlecznej- laktoza, stabilizator-chlorek wapnia, barwnik- annato],  

filet drobiowy z kurczaka, olej rzepakowy, sól, pieprz,  pieczarki,  cebula, papryka, oregano ) 
 

DO KAŻDEJ PIZZY 1 SOS GRATIS! 
DODATKI: (składniki powyżej w karcie) 

• SOS POMIDOROWY, CZOSNKOWY, KETCHUP, MAJONEZOWY (DO WYBORU)  80G 

• SZYNKA, SER, PIECZARKI, OLIWKI, POMIDOR,(DO WYBORU)  80G 

 

 
 

HERBATA LIPTON EX 

HERBATA LIPTON OWOCOWA EX 

HERBATA Z RUMEM (50ml alkohol 40%) 

KAWA LAVAZZA ESPRESSO 

KAWA LAVAZZA 

KAWA LATTE MACCHIATO 
(składniki; mleko spożywcze 2% homogenizowane ) 

KAWA LAVAZZA CAPPUCCINO 
(składniki: mleko spożywcze 2% homogenizowane ) 

KAWA PO WIEDEŃSKU Z BITĄ ŚMIETANĄ 
(składniki; śmietana homogenizowana 31% ) 

KAWA PARZONA JACOBS 

KAWA CAPPUCCINO ICE  MROŻONA 
(składniki; mleko spożywcze 2% homogenizowane, lód) 

GORĄCA CZEKOLADA 
(składniki; kakao,  mleko w proszku, może zawierać gluten i soję ) 



 
DESER LODOWY Z OWOCAMI, BITĄ ŚMIETANĄ I SOSEM 

(składniki: koktajl owoców tropikalnych , lody śmietankowe[mleko, masło, śladowe ilości; sezamu, orzeszków arachidowych i 

włoskich, migdałów], śmietana homogenizowana 31%, rodzynki, rurka pusta[mąka pszenna, mleko, śladowe ilości soji,  

orzeszków, jaj, sezamu],  sos owocowy[mleko, masło, śladowe ilości soji, orzeszków]  ) 

SAŁATKA OWOCOWA Z BITĄ ŚMIETANĄ I SOSEM 
(składniki: koktajl owoców tropikalnych, śmietana homogenizowana 31%, rodzynki, rurka pusta[mąka pszenna, mleko,  

śladowe ilości soji, orzeszków, jaj, sezamu], sos owocowy[mleko, masło, śladowe ilości soi i orzeszków]   ) 

SZARLOTKA NA CIEPŁO Z BITĄ ŚMIETANĄ 
(składniki: mąka pszenna, jabłka, masło[tłuszcz mleczny 73%- śmietanka pasteryzowana], śmietana homogenizowana 18%,  

jaja ,cukier waniliowy, cynamon, proszek do pieczenia, cukier, śmietana homogenizowana 31% ) 
 

SZARLOTKA NA CIEPŁO Z BITĄ ŚMIETANĄ I LODEM 
(składniki: mąka pszenna, jabłka, masło[tłuszcz mleczny 73%- śmietanka pasteryzowana], proszek do pieczenia,  

śmietana homogenizowana 18%, jaja, cukier, cukier waniliowy, cynamon, śmietana homogenizowana 31%, 

 lody śmietankowe[mleko, masło, śladowe ilości; sezamu, orzeszków arachidowych i włoskich, migdałów] ) 
 

 

 

ROLMOPSY ŚLEDZIOWE 
(składniki: filety śledziowe, zalewa octowa, sól, ogórek konserwowy, papryka ) 

PŁATY ŚLEDZIOWE Z CEBULKĄ 
(składniki: filety śledziowe, zalewa octowa, sól, cebula ) 

KORECZKI ŚLEDZIOWE 2 SZT 
(składniki: filety śledziowe, zalewa octowa, sól, cebula, ser żółty dojrzewający salami[bakterie fermentacji mlecznej- laktoza, 

stabilizator-chlorek wapnia, barwnik- annaty], ogórek konserwowy ) 

ŚLEDŻ W ŚMIETANIE Z CEBULKĄ 
(składniki: filety solone  śledziowe, sól, cebula, śmietana 12% tłuszczu ) 

 

(składniki: zawiera słód jęczmienny)                                                                                           
TYSKIE GRONIE, LECH PREMIUM, LECH FREE                                  

ŻYWIEC, HEINEKEN, DESPERADOS 
 

 
( składniki: zawarte na butelce danego napoju zimnego, o szczegóły zapytaj obsługę ) 

 

PEPSI-COLA, MIRINDA, 7 UP 

LIPTON ICE TEA LEMON, GREEN, PEATCH 

SOK TOMA POMARAŃCZA, JABŁKO, PORZECZKA  

 


