
PRZEKĄSKI
HUMUS/ caponata/ figa/ orzechy pinii/ oliwki kalamata/ grzanki litewskie/  26,-

SAŁATA/ owoce sezonowe/ dressing miodowy/ chutney z gruszki  31,-
                 1) kozi ser      2) krewetka w tempurze    3) kurczak

CARPACCIO z polędwicy angus/ mus truflowy/ kapary/ rukola/parmezan/ 32,-

ZUPA
KREM z gruszki i pietruszki/ 17,-
MUS z dyni/ 17,-
TAJSKA na mleku kokosowym/ oliwa z tajskiej bazylii/ kurczak lub krewetki/ 18,-/ 21,-
ŻUREK na domowym zakwasie/ kiełbasa/ jajko/ 18,-

DANIA GŁÓWNE
ŻEBRO WOŁOWE/ puree ziemniaczane z kapustą kiszoną/ palony kalafior/ 
mus z dynii/ grzyby/ sos rozmarynowy z rokitnikiem/   47,- 

PAD THAI/ orientalne warzywa/ tofu/ jajko/ prażone orzechy 
                       vege 34,- / kurczak 37,- / krewetki 39,-

ŁOSOŚ/ zielona soja/ pak choi/ teryiaki z bergamtoką/  45,-

UDON z wołowiną lub krewetkami/ zielone curry/ cebula/ warzywa/ grzyby mun/ 41,-

PIERŚ Z PERLICZKI/ poduszki truflowe/ chutney z agrestu/ sos z zielonego pieprzu/ 47,-

BURGER Z WOŁOWINĄ angus/sezonowe warzywa/ frytki/ 41,-

BURGER VEGE/ jajko sadzone/ majonez szczypiorkowy/ guacamole/ frytki  39,-

PAPPARDELLE/ szpinak/ czosnek/ boczniaki/ pomidorki cherry/ emulsja maślana/ 31,-

PĘCZOTTO DNIA/   31,-

KACZE UDO/ gnocchi buraczane z ricottą/ burak balsamico/sos z czarnego bzu/ 48,-

LUNCH 
dnia (zupa + II danie)

wtorek - piątek

12.00-16.00

24,50 PLN
menu

Zapraszamy 
od wtorku do niedzieli 

godz.12.00-20.00
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DANIA 
TYLKO
NA WYNOS



* Dania wydajemy w opakowaniach jednorazowych
** Przy zamówieniu powyżej 100 zł dowozimy dania w promieniu 5 km od Wilanowska 25, koszt: 5,-

MENU  DLA DZIECI
Kurczak/ frytki lub gnocchi/ surówka   23,-
Mini burger z wołowiną/ pomidor/ ogórek/sos koktailowy   24,-
Racuchy z jabłkami  20,-
Gofry roll-dog   20,-
Pierogi z serem   20,-

DESERY (koniecznie  zapytaj  ke lnera)

Deser dnia 17,-  18,-   
(crumble/ eton mess/ beza/ sernik/ tiramisu/ brownie czekoladowe itp.)

PIZZA (TYLKO w WEEKEND)

MARGHERITA  19,-
HAWAJSKA / szynka/ świeży ananas  28,-
FOCACCIA / rozmaryn/ oliwa czosnkowa/ sól morska  10,-
SPINATA / salami włoskie/ oliwki / czerwona cebula  33,-
CAPONATA / warzywny gulasz na bazie bakłażana i oliwek  33,-
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RYBY i  MIĘSA 
z naszej wędzar ni

Zapytaj  O. . .  

pyszne 
PASTERYZOWANE DANIA

LUNCH 
dnia (zupa + II danie)

wtorek - piątek

12.00-16.00

24,50 PLN
menu
Zapraszamy: wtorek - niedziela, godz.12.00-20.00

family box 2+1

(TYLKO w WEEKEND)

99,- ZUPA, II DANIE, DESER
2 porcje dla osób dorosłych + 1 porcja dziecięca
KAŻDY DODATKOWY ZESTAW DLA DZIECKA +25,-

* opakowanie na wynos: 9,50,-{ {
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05-509 Józefosław, ul. Wilanowska 25
tel. +48 601225544, +48 509020991 

MENU DLA DZIECI
Kurczak/ frytki lub gnocchi/ surówka   23,-
Mini burger z wołowiną/ pomidor/ ogórek/sos koktailowy   24,-
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DANIA TYLKO
NA WYNOS

* Dania wydajemy w opakowaniach jednorazowych     ** Przy zamówieniu powyżej 100 zł dowozimy dania w promieniu 5 km od Wilanowska 25, koszt: 5,-
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