PODKŁADKI

PIZZA

Frytki z batatów 

14,00

18,00

Quritto 

Margherita 
sos pomidorowy/bazylia/mozzarella

19,00

Capricciosa 

21,00

Crudo 

27,00

Salami piccante 

27,00

Mista 

27,00

Asparagi

26,00

Vege burak

26,00

jogurtowy sos czosnkowy
tortilla/kurczak/ser mozzarella/sos BBQ

Mac&Cheese 

frytki/makaron/ser cheddar/bekon/chrupki kukurydziane

Załadowane frytki 

frytki/bekon/ser cheddar/papryczka
jalapeno/salami picant/sos paprykowy/sos sriracha

Czarne Bao 2szt

sos pomidorowy/mozzarella/szynka/pieczarki
19,00

sos pomidorowy/mozzarella/szynka dojrzewająca/
rukola/pomidorki

26,00

SAŁATY
20,00

kaczka szarpana/bao/marchew/papryka/prażona cebula/imbir/
dymka/anyż/czosnek/papryczka jalapeno/kolendra

Cezar 

Krem z pieczonych pomidorów 

12,00

Chilli 

14,00

pomidory/mozzarella/bazylia

wołowina/pomidory/czerwona fasola/papryka/nachos/
ser cheddar/grzanka

Tom Yum 

kurczak/mleko kokosowe/imbir/chilli/pomidorki cherry/
pieczarki/kolendra/ryż jaśminowy
plus krewetki 

22.00

31,00

Spinachi 

25,00

Gnocchi 

28,00

Bolognese 

24,00

tagliatelle/szpinak/czosnek/śmietana/pomidory suszone/
bazylia/ser Gorgonzola
kluseczki włoskie/kurczak/grzyby/śmietana/parmezan
spaghettoni/sos mięsny/pomidory/parmezan

87 441 16 06
513 055 711
Zachęcamy do zbliżeniowych płatności kartą.
Dowóz na terenie Giżycka płatny 5zł.

16,00

pomidor/ogórek/oliwki/czerwona cebula/papryka/ser grecki/oliwa/
oregano/grzanka

DANIA GŁÓWNE
Kaczka 

38,00

Kaczka pieczona 

49,00

filet kaczki sous vide/pure z batatów/szparagi/
szynka parmeńska/czerwone wino/konfitura żurawinowa
pieczona połowa kaczki/ziemniaki grillowane/żurawina/
karmelizowana pigwa

sos pomidorowy/mozzarella/pieczarki/szynka/
salami piccante
sos biały/mozzarella/szparagi/por/migdały/suszone pomidory
sos pomidorowy/mozzarella wegańska/burak/rukola/
słonecznik/tofu
Sos po pizzy 3,00
do wyboru: czosnkowy, pomidorowy, bbq

BURGERY
(w zestawach burgery serwujemy z frytkami i sałatką)

Klasyczny 				singiel 21,00 	

zestaw 27,00
wołowina/ser cheddar/sałata/pomidor/ogórek konserwowy/
cebula czerwona/sos

Kurczak Panko 

26,00

Polędwiczka 

35,00

Ostry 				singiel 23,00 	

Żeberka 

38,00

Podwójny 				singiel 32,00zestaw 38,00

kurczak filet/panko/frytki/sos sriracha mayo/sałatka

PASTY

22,00

sałata rzymska/grillowany kurczak/pomidorki cherry/sos Cezar/
parmezan/grzanka
lub z krewetkami 
31,00

Grek 

ZUPY

sos pomidorowy/mozzarella/salami piccante /chilli

polędwiczka wieprzowa/mus z grzybów leśnych/
ziemniaki gratin/carpaccio z buraka
żeberka wołowe/ziemniaki pieczone/szaszłyk warzywny/
sałatka z pomidorów i kaparów/sos BBQ

zestaw 29,00
wołowina/bekon/ser cheddar/papryczka jalapeno/ogórek cebula/
pomidor/nachos/sos chilli
2x wołowina/sałata/pomidor/ogórek/cebula/bekon/
jajko sadzone/ser cheddar/sos BBQ

Policzki wołowe 

39,00

Włoch 				singiel 23,00 	

Sandacz 

37,00

Chicken				singiel 23,00 	

Stek Rib-Eye 

59,00

Naked Burger 

Vegeburger 			
singiel 23.00 	
zestaw 29,00
kotlet z ciecierzycy/pieczarki/rukola/pomidor/ogórek/
ser mozzarella violife/sos ostry

28,00

Zalany 				singiel 29,00 	

policzki wołowe sous vide/pure rozmarynowe/
zielone szparagi/sos demi-glase
filet z sandacza/sos cytrynowo szafranowy/
purerozmarynowe/fasolka szparagowa
antrykot 250 g/frytki lub ziemniaki pieczone/ warzywa/
sos demi-glase/masło ziołowe
wołowina 200g/jajko sadzone/warzywa/sosy/
frytki lub ziemniaki pieczone

zestaw 29,00
wołowina/szynka parmeńska/mozzarella/rukola/pomidor/
sos bazyliowy
zestaw 29,00
kurczak w panko/ser cheddar/sałata/pomidor/ogórek konserwowy/
czerwona cebula/sos sriracha mayo

zestaw 35,00
wołowina/ser cheddar/sałata/pomidor/ogórek konserwowy/
cebula czerwona/sos serowy

