NAPOJE
WODA
cisowianka Perlage 0,3/0,7l
cisowianka Classique 0,3/0,7l
cisowianka Silnie Gazowana 0,3/0,7l

NAPOJE / LEMONIADA

coca cola 0,25l
coca cola zero 0,25l
fanta 0,25l
sprite 0,25l
tonic 0,25l
burn 0,25l
red Bull 0,25l
nestea cytrynowa / brzoskwiniowa 0,25l
lemoniada 0,25l / 1l

6/12 zł
6/12 zł
6/12 zł

MENU

7 zł
7 zł
7 zł
7 zł
7 zł
12 zł
12 zł
7 zł
7/15 zł

SOKI
pomarańczowy 0,25l
jabłkowy 0,25l
grejpfrutowy 0,25l
czarna porzeczka 0,25l
multiwitamina 0,25l
pomidorowy 0,25l
sok ze świeżych cytrusów 0,25l

7 zł
7 zł
7 zł
7 zł
7 zł
7 zł
14 zł

HERBATA, KAWA & CZEKOLADA
herbata Ronnefeldt
espresso
doppio
americano / kawa czarna
cappuccino / kawa biała
latte
latte macchiato
czekolada / czekolada biała
syropy smakowe Monin 2cl

10 zł
7 zł
12 zł
10 zł
11 zł
12 zł
13 zł
14 zł
4 zł

– danie bez nabiału
– danie bezglutenowe
– danie wegetariańskie
– danie wegańskie

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Akceptujemy karty: Visa, Mastercard, American Express, JCB, Diners Club, Maestro, Visa Electron
Do rachunku dla stolików powyżej 8 osób zostanie doliczona opłata 10% service chargé.

ZUPY
bulion z kaczki

13 zł

pierożki fagottini z szynką dojrzewającą

krem z pomidorów & pieczonej papryki

13 zł

grzanki, oliwa bazyliowa & crème fraîche

PASTA

PIZZA

prosimy wybrać swój ulubiony makaron:
spaghetti, fettuccine, garganelli, strozzapreti, maccheroncini pełnoziarniste
& penne bezglutenowe

nasza pizza przygotowywana jest z oryginalnych włoskich składników,
na Państwa życzenie skomponujemy dowolną pizzę z ulubionymi dodatkami

ratatouille

pomidory San Marzano, mozzarella Fior di Latte, oregano & bazylia

23 zł

pomidory San Marzano, bakłażan, cukinia, papryka, czosnek & parmezan

pesto

PRZEKĄSKI

domowe pesto, śmietanka & orzeszki pinii

oliwki

7 zł

focaccia

9 zł

podpłomyk pieczony z czosnkiem & rozmarynem

26 zł
28 zł

włoskie wędliny, marynowane pikle & przekąski – (porcja dla 2 osób)

krewetki z patelni

32 zł

szalotka, czosnek, grillowana cytryna, sos beurre blanc & szczypiorek

21 zł
20 zł

sałata rzymska z dressingiem Ceasar, grzanki czosnkowe & parmezan

z kurczakiem & chrupiącym boczkiem w miodzie
z krewetkami
sałatka Szefa Kuchni

33 zł

carbonara

25 zł
26 zł

makaron nadziewany prawdziwkami, masło & parmezan

24 zł
31 zł
25 zł

sos BBQ z miodowym Jack Daniels, pieczony ziemniak & sałatka coleslaw

69 zł
34 zł

wszystkie nasze burgery i kanapki serwujemy z frytkami
& sałatką do wyboru: coleslaw lub mix sałat z vinaigrette

grillowany łosoś

39 zł

6 zł/dodatek
3 zł/dodatek

(pieczarki, oliwki, papryka, kukurydza, karczochy, szpinak, szalotki, cebulka,
rukola )

DODATKI
frytki
chicche ziemniaczane z patelni
ziemniaki opiekane z rozmarynem
ryż basmati
mix sałat z vinaigrette
warzywa grillowane

5 zł
6 zł
6 zł
6 zł
6 zł
7 zł

warzywa sezonowe, ryż basmati & sos teriyaki

27 zł

200 gr sezonowanej wołowiny, bułka z sezamem, ser gouda, domowe
pikle, sałata, boczek glazurowany miodem & sos remoulada

DESERY
28 zł

200 gr sezonowanej wołowiny, bułka wieloziarnista, ser cheddar, papryczki
Jalapeño, pomidor, rukola, chipsy z salami & sos barbeque

kanapka klubowa

36 zł

ziemniaki opiekane, warzywa grillowane & sos z czerwonego wina

BURGERY & KANAPKI

burger BBQ

32 zł
31 zł

warzywa grillowane, ziemniaki opiekane & sos szczypiorkowy

24 zł

(szynka, prosciutto, salami, boczek, kurczak, tuńczyk, krewetki koktajlowe)

dodatki warzywne

krem z selera, warzywa sezonowe & sos porto

polędwica wołowa

23 zł

pizza Quattro Stagioni

dodatki mięsne & rybne

poproś obsługę o informację odnośnie aktualnej propozycji

żeberka wieprzowe sous-vide

27 zł

pomidory San Marzano, mozzarella Fior di Latte Asiago DOP, gorgonzola
& provolone dolce

pomidory San Marzano, mozzarella Fior di Latte, oliwki, papryka,
pieczarki & salami

26 zł

sznycel wieprzowy

25 zł

pizza Quattro Formaggi

ravioli

filet z pstrąga

burger Willowa

pizza Salami Picante

mozzarella Fior di Latte, prawdziwki, szalotki & rozmaryn

pierś z kurczaka zagrodowego

27 zł

pomidory San Marzano, mozzarella Fior di Latte, prosciutto, rukola
& parmezan

pizza Bianca

chicche ziemniaczane, sałatka sezonowa & jajko sadzone

mix sałat, szynka parmeńska, oliwki, mozzarella, pomidorki koktajlowe,
owoce kaparowca, grzanki & vinaigrette

pizza Prosciutto

pancetta, śmietanka, żółtko & parmezan

risotto sezonowe

awokado, pomidory suszone, pomidorki & pesto bazyliowe

sałatka cesarska

krewetki & czosnek

22 zł

pomidory San Marzano, mozzarella Fior di Latte, salami picante & jalapeno

DANIA GŁÓWNE

SAŁATKI
mozzarella Fior di Latte

24 zł

krewetki, czosnek, bazylia, pomidorki koktajlowe & sos maślany

marynowane borowiki, żółtko w polencie & emulsja musztardowa

antipasti misti

alfredo, kurczak & szpinak
kurczak, szpinak, śmietanka, suszone pomidory & parmezan

wybór marynowanych oliwek

tatar wołowy

22 zł

pizza Margherita

25 zł

tosty, grillowany kurczak, boczek glazurowany miodem, jajko sadzone,
pomidor, sałata & domowy majonez

– danie bez nabiału

Crème brule

14 zł

– danie wegetariańskie

szarlotka & lody waniliowe

15 zł

– danie wegańskie

brownie, orzechy & lody z białej czekoaldy

15 zł

wybór lodów & sorbetów

13 zł

– danie bezglutenowe

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Akceptujemy karty: Visa, Mastercard, American Express, JCB, Diners Club, Maestro, Visa Electron
Do rachunku dla stolików powyżej 8 osób zostanie doliczona opłata 10% service chargé.

