Herbata Jesienna (sok malinowy, imbir, cytryna, goździki) 14zł
Autumn Tea (raspberry juice, ginger, lemon, clove)

Espresso

7,5zł

Podwójne espresso
Double espresso

10zł

Espresso macchiato

8zł

Alkohole/Alcohols

Czarna
Americano

9zł

Tyskie lane/Tyskie draught beer 0,3l

9zł

Tyskie lane/Tyskie draught beer 0,5l

10zł

Biała

10zł

Cappucino

10zł

Latte macchiato

12zł

Kawa mrożona z bita śmietaną

13zł

Kawa mrożona z bita śmietaną i lodami

15zł

Kawa mrożona z Baileys i bitą śmietaną

20zł

Herbata z rumem/Tea with rum

16zł

Piwo z sokiem malinowym lub imbirowym0,3l/0,5l
Beer with juice (raspberry or ginger) 0,3l/0,5l

10zł/12zł

Piwo grzane z sokiem i przyprawami 0,3l/0,5l

11zł/13zł

Mulled beer with juice and spices
Piwo grzane z miodem i cytryną 0,3l/0.5l
Mulled beer with honey and lemon 0,3l/0,5l

12zł/14zł

Piwo butelkowe/Bottled beers 0,5l

10zł

Lech
Lech Shandy/Lech Lemon Flavored beer

Kawa waniliowa, orzechowa, migdałowa

15zł

Kawa tropikalna (20 ml rumu ) z bitą śmietaną

20zł
18zł

Kawa Bogów

Dębowe Mocne/Dębowe “Strong beer” 7%alc.
Książęce Ciemne/Książęce dar beer
Książęce Red lager
Książęce Golden Ale

18zł
Cydr jabłkowy lub gruszkowy 0,275l/ 0,75l
Cider -apple or pear 0,275l/ 0,75l

Czekolada/Chocolate
Czekolada na gorąco z bitą śmietaną
Hot Chocolate with whipped cream

12zł

Czekolada na gorąco z bitą śmietaną i gałką lodów
15zł
Hot chocolate with scoop of ice cream and whipped cream

Lokalne specjały – Local Specialities
Grzane wino z przyprawami
Local mulled wine with spices

16zł

Miód Pitny Dwójniak na ciepło
Old Polish traditional drinking mead - served hot

16zł

Czekolada Tropikalna z rumem i bita śmietaną
Hot chocolate with 20 ml rum and whipped cream

18zł

Koktajl lodowy waniliowy lub czekoladowy
Ice cream shake Vanilla or Chocolate

16zł

Napoje/Drinks

Kokatjl owocowy
Fruit shake

14zł

Sok /Juice 200 ml

Herbata/ Tea
Herbata z cytryną/Tea with lemon

7zł

Herbata z sokiem malinowym/Tea with raspberry juice

8zł

10zł/20zł

Pomarańcza, Jabłko, Czarna Porzeczka
Orange, Apple, Blackcurrant

8zł

Coca-Cola 200 ml/ Coca Cola zero

8zł

Fanta 200 ml

8zł

Sprite 200 ml

8zł

Herbata z imbirem, miodem i cytryną
Tea with ginger, honey and lemon

10zł

Woda mineralna gazowana/niegazowana 250 ml
Mineral water still/sparkling 250ml

6zł

Herbata w czajniczku (różne smaki)
Tea in a kettle(various flavours)

10zł

Woda mineralna gazowana/niegazowana Karafka
Carafe of still or sparling water 500ml

8zł

Herbaty liściaste/Leaf Tea

13zł

Herbata Mrożona Nestea 250 ml
Ice tea Nestea 250ml

8zł

Zielona Herbata/Japan Green Sencha
Biała Herbata/China White Hair
Jaśminowa/China Jasmin
Wiśnie w rumie/Cherries in Rum
Migdałowa subtelność/Almond Subtlety
Hiszpańska Mandarynka/Spanish Mandarine

Lemoniada
Summer Lemonade 200ml

10zł

Sok świeżo wyciskany 200ml
Freshly squezzed juice 200ml

15zł

Śniadanie/Breakfast
Polskie/ Polish

28zł

szynka, ser, sałata, pomidor, ogórek, rzodkiewka, konfitura, miód,
pieczywo, masło + kawa (czarna lub biala)
ham, cheese, salad, tomato, cucumber, radish, jam, honey,

)

Owsianka z jogurtem i owocami

Porridge with fruits and yogurt

Tosty/ Toasts

16zł
16zł

Dwa Tosty z szynką (ser, szynka, pomidor)
Two toasts with cheese, ham, tomato

Dwa Tosty z salami (ser, salami, pomidor)
Two toasts with cheese, salami, tomato

Dwa Tosty z warzywami (ser, pomidor, sałata, rzodkiewka)
Two toasts with cheese,tomato,salad, radish

Buły/Bagietki/Obwarzanki
Delicious home made sandwiches
with local products
Nie dla wegetarian / Not for vegetarians

15zł

Szynka, ser, pomidor, ogórek, sałata, rzodkiewka, papryka
Ham,cheese, tomato, cucumber, salad, radish, peppers

Włoski pocałunek / Italian kiss

18zł

Mozarella, pomidor, sałata, pesto, bazylia
Mozarella, tomato, salad, pesto, basil

Sen farmera / Farmer’s dream

18zł

Kozi ser, rukola, orzechy, żurawina
Goat Cheese, rocket salad, nuts, cranberries confiture

Morze Północne / North Sea

20zł

Łosos, serek filadefia, sałata, ogórek, szczypiorek
Salmon, Philadelphia cheese, salad, cucumber, chive

18zł
Ser gorgonzola, burak gotowany, sałata, rzodkiewka, balsamico
Gorgonzola cheese, boiled beetroot, salad, radish, balsamico

Po ile ryba?/How much is the fish?

18zł

Tuńczyk, pomidor, cebula, sałata
Tuna, tomato, onion, salad

‘Macie menu dla dzieci?’/‘Do you have kids menu?’

18zł

Masło orzechowe, banan
Peanut butter, banana

Hummus
Hummus, sezonowe warzywa
(ogórek, pomidor, cukinia, papryka, marchewka, kalarepa,
kalafior, ogórek kiszony), pieczywo
hummus, seasonal vegetables
(cucumber, tomato, zucchni, pepper, carrot, cauliflower) and bread

28zł

Sałatki/Salads

28zł

Tańczący Zorba / Dancing Zorba
Ser feta, sałata, pomidor, ogórek, oliwki, cebula, oliwa
Feta Cheese, salad, tomato, cucumber, olives, onions, olive oil

Lazurowe Wybrzeże / Cote D’Azur
Tuńczyk, sałata, pomidor, ogórek, oliwki, anchois, cebula, oliwa
Tuna, salad, tomato, cucumber, olives, anchois, onions, oil

Rzymskie Wakacje / Roman Holidays
Sałata, pomidor, ogórek, oliwki, kukurydza, papryka
Salad, tomato, cucumber, olives, corn, peppers

Smakuje lepiej niż wymienione składniki/Tastes better than it sounds
Kozi ser, burak, sałata, gruszka, orzechy włoskie, oliwa
Goat cheese, beetroot, pear, nuts, oil

Przekąski/Snacks
Doskonale do Wina/Perfect for Wine

45zł

Deska serów/Board of cheeses
Sery Włoskie/Polskie/Francuskie - Italian/Polish/French cheeses

Deska wędlin/Cold Cuts
lokalne wędliny I kiełbasy / Polish pride of best ham and sausages from local producers

Deska serów i wędlin/Board of cheeses and cold cuts
troche serków I troche wędlinek / a little bit of cheeses and hams

Ciasta I desery lodowe
Cakes and Ice Cream desserts
Sernik

14zł

Cheese Cake

Sernik na ciepło z konfitura malinową

16zł

Cheese cake served warm with raspberry confiture

Szarlotka

13zł

Apple Pie

Szarlotka na ciepło z lodami

16zł

Warm Apple Pie with ice cream

Ciasto czekoladowe na ciepło z lodami

15zł

Chocolate cake served warm with ice cream

Ciasto sezonowe

15zł

Seasonal cake

3 gałki lodów (truskawka, wanilia, czekolada) z bitą śmietaną i owocami 17zł
3 scoops of ice cream(strawberry, vanilla, chocolate) with whipped cream and fruits

