MENU

Zupy:
Rosół wiejski z makaronem(200g)

7 zł

(Chicken broth with noodles)
Żurek staropolski na wędzonce (200g)
(Traditional old polish sour soup)

8 zł

Flaki (200g)
(Tripe soup)

8 zł

Dania obiadowe:
Schabowy na kapuście zasmażanej+ziemniaki z wody (350g)

20 zł

Filet panierowany+ziemniaki z wody+surówka

18zł

Kotlet mielony+ziemniaki z wody+buraczki
Placki ziemniaczane ze śmietaną
Tagliatelle z kurczakiem i szpinakiem

(350g)

18zł

(350g)

15zł

(200g)

18zł

(350g)

Sałatki:
Grecka (Greek salad) (250g)
(sałata lodowa, pomidor, ogórek, oliwki, feta, sos vinegrette )
(lettuce, tomato, cucumber, olives, feta cheese, vinaigrette sauce)

17 zł

Ozon (250g)
17 zł
( Ozon salad with crispy, garlic toast)
(sałata lodowa, pomidor, ogórek, grillowany kurczak, boczek, sos czosnkowy)
(lettuce, tomato, cucumber, grilled chicken, bacon, garlic sauce)
Pod Basztą(250g)
(sałata lodowa, pomidory, cebula czerwona, nerkowce, pieczarki, kurczak, sos vinegrette)
(lettuce, tomato, red onion, nuts, mushrooms, chicken, vinaigrette sauce)

Wszystkie sałatki są podawane z chrupiącym warkoczem

17 zł

Burgery:
Burger Classic duża bułka własnego wypieku (250g)
kotlet wieprzowo - wołowy świeże dodatki warzywne, sosy

16 zł

Burger zestaw domowy burger duża bułka własnego wypieku (350g)
kotlet wieprzowo - wołowy świeże dodatki warzywne, frytki belgijskie

22 zł

Pierogi
(Dumplings)
Pierogi ruskie 7 szt.
(Cheese and potatoes dumplings)

15 zł

Pierogi z mięsem 7 szt.
(Dumplings filled with meat)
Pierogi gyros
(Gyros dumplings)

15 zł

7 szt.

16 zł

Pierogi podawane są z surówką. Smażone lub z wody.
Dumplings are served with a fresh vegatable salad. They can be fried or boiled.
Dania dla dzieci
(Kids’ meals)
Rosół ( 100 ml)
(Broth)

5 zł

Pomidorowa ( 100 ml)
(Tomato soup)

5 zł

Nuggetsy z frytkami i surówką z kapusty pekińskiej
(Nuggets with fries and celery and cabbage salad)

15 zł

(250g)

Klopsiki podane z ziemniakami z wody i bukietem warzyw
(250g)
(Meatballs served with boiled potatoes and assortment of vegetables)

15 zł

Desery:
Szarlotka z lodami

(120g)

12zł1

Sernik z bitą śmietaną i polewą czekoladową (120g)

12zł

Deser lodowy

12zł

(120g)

Pizza
24 cm
1. Margarita

32 cm

12 zł

18 zł

(pomidor, bazylia)
(tomato, basil)
2. Hawana
(szynka, ananas)
(ham, pineapple)

15 zł

20 zł

3. Kurczako
(kurczak, pieczarki)
(chicken, mushrooms)

16 zł

20 zł

4.Napoli
(szynka, pieczarki)
(ham, mushrooms)

16 zł

21 zł

5.Vegetariana
(cebula, pomidor, feta, oliwki, papryka)
(onion, tomato, feta cheese, olives, paprika)

16 zł

22 zł

6.Tropicana
(szynka, kurczak, kukurydza, ananas)
(ham, chicken, corn, pineapple)

17 zł

22 zł

7. Pirata
(tuńczyk, pomidor, cebula, kukurydza)
(tuna, tomato, onion, corn)

16 zł

21 zł

8. Don Pedro
18 zł
(kurczak, kukurydza, cebula, papryka, pieczarki)
(chicken, corn, onion, paprika, mushrooms)

24 zł

9. Tigre
(podwójne salami)
(double salami)

17 zł

22 zł

10. Pikante
(salami, peperoni, chili)

18 zł

24 zł

(salami, pepperoni peppers, chili peppers)
11. Primavera
(szynka, pieczarki, cebula)
(ham. mushrooms, onion)

19 zł

24 zł

12. Mafia
(szynka, salami, boczek, pieczarki)
(ham, salami, becon, mushrooms)

22 zł

28 zł

13.Carlito
22 zł
(szynka, salami, kabanos, boczek, ogórek)
(ham, salami, dried Polish sausage, becon, cucumber)

28 zł

14. Kebab
(kebab, cebula, oliwki, kukurydza)
(kebeb, onion, olives, corn)

14 zł

24 zł

15. Al Capone
(salami, chili, boczek, kiełbasa, cebula)
(salami, chili peppers, sausage, onion)

18 zł

28 zł

16. Baszta
(szynka, ogórek, feta, boczek)
(ham, cucumber, feta cheese, becon)

14 zł

23 zł

17. Familijna
20 zł
30 zł
(grube ciasto, szynka, kurczak, ser kozi, pieczarki, ogórek)
(Trick crust, ham, chicken, goat cheese, mushrooms, cucumber)
18. Serowa
12 zł
(ser mozzarella, ser feta, ser kozi, ser gouda)
(mozarella, feta cheese, goat cheese, gouda cheese)

20 zł

19.Zielono-czerwona
13 zł
(brokuł, oliwki, kurczak, salami, suszone pomidory)
(broccoli, olives, chicken, salami, sun-dried tomatoes)

23 zł

20.Studnia
15 zł
27 zł
(szynka, salami, boczek, cebula, kabanos, suszone pomidory)
(ham, salami, becon, onion, dried Polish sausage, sun-dried tomatoes)
21.Pizza Polska
15 zł
(szynka, boczek, kiełbasa, cebula, ogórek, ser, sos)
(ham, becon, sausage, onion, cucumber, cheese, sauce)

24 zł

22. Pizza 4 you
(sos, ser, 5 dowolnie wybranych składników)
(sauce, cheese, five selected components)

20 zł

27 zł

23.Italiana baszta
(szynka parmeńska,kapary,ser pleśniowy, rukola) 22 zł

30 zł

Dodatki do pizzy
Sosy: (jogurtowo czosnkowy, pikantny, pomidorowy,
1 zł
meksykański)
Warzywa: (kukurydza, oliwki, papryka, pomidor,
2 zł
cebula, czosnek, ogórek, papryka, pieczarki)
Mięsa: (boczek, salami, szynka, tuńczyk, kurczak, kiełbasa, 3 zł
kabanos, kebab,ser feta, ser kozi, ser mozarella)

Napoje zimne
Lipton (500ml)
 brzoskwinia
 cytryna
 zielona herbata
 malina

6 zł
6 zł
6 zł
6 zł

Woda Cisowianka (500ml)
Pepsi,Mirinda,7up,Schweppes (500ml)
Pepsi,Mirinda,7up,Schweppes (200ml)
Pepsi (1000ml)
Sok pomarańczowy (200ml)
Sok grejpfrutowy (200ml)
Sok jabłkowy (200ml)
Sok z czarnej porzeczki (200ml)
Lemoniada własny wyrób (400 ml)

3 zł
6 zł
4 zł
8 zł
4 zł
4 zł
4 zł
4 zł
5 zł

Kawa mrożona (200ml)

8 zł

Napoje gorące
Kawa parzona/rozpuszczalna
Kawa Ekspresso
Kawa Ekspresso podwójne
Kawa z ekspresu (200ml)
Cappuccino (200 ml)
Kawa Latte (200 ml)
Irish Coffee (200ml)
Bailey's Coffee (200ml)
Herbata
Herbata
Herbata
Herbata

(200ml)

Dilmah (300ml)
Dilmah owocowa (300ml)
z wiśniówką (300ml)
z prądem (300ml)

5 zł
5 zł
8 zł
7 zł
7 zł
8 zł
14 zł
14 zł
5 zł
6 zł
10 zł
10 zł

Piwa
Perła beczka

0,5l
0,3l

Perła pils (500ml)
Perła niepasteryzowana
Perła export
(500ml)
Kazimierskie ( 330 ml)
Lech free
( 330 ml)
Redd's ( 400 ml)
Żywiec (500ml)
Sok malinowy
Grzane piwo (500ml)

5 zł
4 zł
5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
6 zł

(500ml)

6 zł

6 zł
1 zł
8zł
Alkohole

Lamka wina (150ml)
Grzane wino (150ml)
Gin Lubuski (40ml)
Tequila (40ml)
Likier pomarańczowy (40ml)
Malibu (40ml)
Bacardi (40ml)
Bols Blue (40ml)
Miód pitny (150ml)

7 zł

8zł
7 zł
9 zł
9 zł
9 zł
10 zł
10 zł
10zł
Whisky

Grant's (40ml)
Jameson (40ml)
Jim Beam (40ml)
Johny Walker red (40ml)
Ballantines (40ml)
Metaxa (40ml)
Johny Walker black (40ml)
Chivas (40ml)
Jack Daniels (40ml)

12 zł
12 zł
12 zł
14 zł
14 zł
15 zł
16 zł
16 zł
16 zł
Wódki

Wyborowa (40ml)
Luksusowa (40ml)
Maximus (40ml)
Finlandia (40ml)

7 zł
7 zł
7 zł
8 zł

Drinki
Mojito

15 zł

(mięta, 20ml soku z limonki, 10ml syropu cukrowego, 60ml rumu, woda mineralna)

Green Morning

15 zł

(40ml ginu, 20ml curacao, sok pomarańczowy)

Negroni

17 zł

(20ml ginu, 20ml, wermutu, 20ml campari, woda mineralna)

Śrubokręt

12 zł

(40ml wódki, 160 Soku pomarańczowego)

White Russian

14 zł

(30ml wódki, 20ml likieru kawowego, 20ml śmietanki)

Highball
(60ml whisky, 20 ml soku z limonki, woda mineralna)

Whisky Roller

19 zł
19 zł

(20ml likieru pomarańczowego, 20ml whisky, 2oml, soku z cytryny, 1 plasterek cytryny)

Wódka z tonikiem
(40ml wódki, tonik, plasterek cytryny)

12 zł

