
DANIA G��WNE

STEK WOŁOWY
grillowana wołowina Black Angus, masło szałwiowe, frytki stekowe,
mix sałat z sosem vinaigrette
grilled Black Angus beef, sage butter, steak fries, salad mix with vinaigrette sauce

KURCZAK SUPREME
grillowany kurczak zagrodowy, puree ziemniaczane, mix sałat z sosem
vinaigrette
grilled farm chicken, mashed potato, salad mix with vinaigrette sauce

GRILLOWANA OŚMIORNICA
grillowane ramię ośmiornicy, grzanki, mix sałat z sosem vinaigrette 
grilled octopus arm, toast, salad mix with vinaigrette sauce 

 
GRILLOWANY ŁOSOŚ
grillowany filet łososia, gnocchi, mix sałat z sosem vinaigrette 
grilled salmon fillet, gnocchi, salad mix with vinaigrette sauce 

BURGER LA POSE 
maślana brioche, wołowina Black Angus, ser cheddar, pomidor malinowy,
rukola, sos chipotle mayo, frytki, mix sałat z sosem vinaigrette 
butter brioche, Black Angus beef, cheddar cheese, raspberry tomato, rocket salad,

chipotle mayo sauce, fries, salad mix with vinaigrette sauce 

MAKARON SPAGHETTI                                                                               
makaron spaghetti, czosnek, oliwa, natka pietruszki, chilli
spaghetti pasta, garlic, olive, parsley, chilli

MAKARON PENNE    
makaron penne, czosnek, oliwa, sos pomidorowy, parmezan, chilli
penne pasta, garlic, olive oil, tomato sauce, parmesan, chilli

MAKARON TAGLIATELLE NERO
tagliatelle nero barwione sepią, krewetki w sosie winno-maślanym,
pomidorki cherry, rukola
tagliatelle nero dyed with sepia, prawns with wine-butter sauce, cherry tomatoes,

rocket salad

MAKARON TAGLIATELLE
makaron tagliatelle, kurczak zagrodowy, sos śmietanowy,
suszone pomidory, baby szpinak
pappardelle pasta, farm chicken, cream sauce, dried tomatoes, baby spinach

GNOCCHI 
gnocchi nadziewane kozim srem i truflą, masło szałwiowe, 
parmezan, szpinak, pomidorki cherry
gnocchi stuffed with goat cheese and truffle, sage butter, parmesan, spinach, cherry tomatoes
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SLOW FOOD to nasze motto. Wszystkie potrawy przygotowywane są na bieżąco. 
Przeciętny czas oczekiwania na dania wynosi 20-40 minut, z możliwością wydłużenia się w weekendy, 

święta i wakacje. Kelner chętnie poinformuje o aktualnym czasie oczekiwania. 

KAWA

ESPRESSO
DOPPIO
AMERICANO
CAPPUCCINO
FLAT WHITE
LATTE MACCHIATO

PROSECCO

�NIADANIA
 
CHLEB DOMOWY Z MOZZARELLĄ I POMIDORKAMI CHERRY
chleb domowy, mozzarella, pomidorki cherry, oliwa
homemade bread, mozzarella, cherry tomatoes, olive oil
 
JAJECZNICA
chleb domowy, jajecznica z 3 jaj, szczypiorek
homemade bread, 3 scrambled eggs, chives 
 
CHLEB DOMOWY Z HUMMUSEM
chleb domowy, karmelizowane, pieczarki, hummus, czarnuszka
homemade bread, caramelized mushrooms, hummus, black cumin

OMLET
puszysty omlet z 3 jaj serwowany z dodatkami
fluffy omelette from 3 eggs served with additions

boczek, szynka parmeńska, ser kozi, cebula, szpinak, orzechy
włoskie, pomidorki cherry, 
bacon, Parma ham, goat cheese, onion, spinach,bwalnuts, cherry tomatoes

CHLEB DOMOWY Z KOZIM SEREM
chleb domowy, ser kozi, karmelizowana figa, miód orzechy włoskie
homemade bread, goat cheese, caramelized fig, honey walnuts

CHLEB DOMOWY Z KREWETKAMI
chleb domowy, 3 krewetki, rukola, pesto
homemade bread, shrimps, arugula, pesto

GUACAMOLE
bagietka francuska, guacamole, chorizo, jajko sadzone
french baguette, guacamole, chorizo, and fried egg

JAJKA PO BENEDYKTYŃSKU
chleb domowy, 2 jaja poche, łosoś, sos holenderski, szczypiorek
homemade bread, 2 poche eggs, salmon, hollandaise sauce, chives

SA�ATKI

SAŁATA Z KOZIM SEREM
mix sałat z sosem vinaigrette, pomidorki cherry, orzechy włoskie, figa,
grzanka z kozim serem
salad mix with vinaigrette sauce, cherry tomatoes, walnuts, fig, goat cheese toast

SAŁATA CEZAR
mix sałat z sosem cezar, pomidorki cherry, grillowany kurczak
zagrodowy, parmezan, grzanka
salad mix with cesar sauce, cherry tomatoes, grilled farm chicken, parmesan, toast

SAŁATA Z BOCZKIEM I GORGONZOLĄ
młody szpinak, pomidorki cherry, suszone pomidory, orzechy włoskie,
cebula, grillowany boczek, Gorgonzola, mix sałat z sosem vinaigrette,
baby spinach, cherry tomatoes, dried tomatoes, walnuts, onion, grilled bacon, Gorgonzola,
mixed salad with vinaigrette sauce

SAŁATA Z KREWETKAMI I ŁOSOSIEM 
mix sałat, krewetki, grillowany łosoś, pomidory cherry, sos mango
mix of salads, shrimps, grilled salmon, cherry tomatoes, mango sauce

9
13
14
14
14
14

100ml / 12

24

19

19

19

3

29

33

29

26

35

29

29

39

DO DOWOLNEJ KAWY I HERBATY
ŚNIADANIE Z RAMKI ZA 1ZŁ
ŚNIADANIA DOSTĘPNE PRZEZ CAŁY DZIEŃ

PRZYSTAWKI

ZUPA DNIA
aromatyczna zupa dnia przygotowywana przez naszego szefa kuchni

NACHOS
nachos z sosem serowym lub guacamole
nachos with cheese sauce or guacamole

CARPACCIO WOŁOWE
plastry polędwicy wołowej, oliwa truflowa, rukola, parmezan, owoce 
kaparowca, cząstka cytryny, grzanka 
sliced beef sirloin, truffle olive, rocket salad, parmesan, capers, lemon, toast

CARPACCIO Z OŚMIORNICY
plastry ośmiornicy, oliwa cytrynowa, sałata frize, cząstka cytryny, 
grzanka
sliced octopus, lemon olive, frisee lettuce, lemon, toast

KREWETKI WINNO-MAŚLANE
krewetki (8 szt.), sos winno-maślany, pomidorki cherry, pietruszka, 
chilli, grzanki
prawns (8 pcs.), wine and butter sauce, cherry tomatoes, parsley, chilli,
croutons 

TALERZ ANTIPASTI
talerz wędlin i serów, pikle, bagietka
a plate of cold cuts and cheeses, pickles, baguette

FRYTKI FRANCUSKIE
frytki stekowe, parmezan, aioli truflowe
steak fries, parmesan, truffle aiol
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LUNCH TIME
(od 12:00 do 18:00)

- 50% NA CAŁE MENU
NA JEDNO DANIE


