
So markierte Gerichte auf der Speisekarte
kann in vorbereitet werden
glutenfreie Version.

Bei der Bestellung unbedingt
Informieren Sie den Kellner darüber.

Glutenfreie Burger und Pasta gegen Aufpreis von 3 PLN

Tak oznaczone dania w menu 
mogą zostać przygotowane w 
wersji bezglutenowej. 

Przy składaniu zamówienia koniecznie 
poinformuj o tym kelnera.

Do Makaronów i Burgerów BG dopłata 3 zł

Ważna informacja dla osób, którę są na diecie bezglutenowej
oraz dla osób chorych na celiakię.

Wichtige Informationen für Menschen, die sich glutenfrei 
ernährenund für Menschen mit Zöliakie.



Tadeusz Bucz
kowski









Tak oznaczone dania mogą zostać przygotowane w wersji bezglutenowej. Przy składaniu zamówienia poinformuj o tym kelnera.

Diese Gerichte können in einer glutenfreien Version zubereitet werden. Informieren Sie den Kellner bei der Bestellung.

sosy / sossen
SOS POMIDOROWY, ketchup, czosnkowy
Tomaten sauce, Ketchup, Knoblauch sauce

3

DODATKI / extra zutaten
SALAMI, BOCZEK, SZYNKA COTTO, SZYNKA PROSCIUTTO, CEBULA,
PIECZARKI, POMIDORKI, RUKOLA, PAPRYKA PEPPERONI, bazylia
SALAMI, SPECK, COTTO schinken, PROSCIUTTO, ZWIEBEL,
champignons, TOMATEN, RUCOLA, Paprika PEPPERONI, Basilikum

5

ARTURO
SER MOZARELLA, SOS POMIDOROWY, SZYNKA COTTO, PIECZARKI
MOZZARELLA, TOMATEN-Sauce, COTTO schinken, Champignons

34

SYCYLIA
SER MOZARELLA, SOS POMIDOROWY, BOCZEK, CEBULA, PIECZARKI
MOZZARELLA, TOMATEN-Sauce, Speck, Zwiebel, Champignons

33

PROSCIUTTO
SER MOZARELLA, SOS POMIDOROWY, POMIDORKI, SZYNKA PROSCIUTTO, RUKOLA
MOZZARELLA, TOMATEN-Sauce, TOMATEN, PROSCIUTTO, RUCOLA

35

PEPPERONI
SER MOZARELLA, SOS POMIDOROWY, SALAMI, PAPRYKA PEPPERONI, CEBULA 
MOZZARELLA, TOMATEN-SAUCE, SALAMI, Paprika PEPPERONI, ZWIEBEL

33

MARGHERITA
SER MOZARELLA, SOS POMIDOROWY, BAZYLIA
MOZZARELLA, TOMATEN-SAUCE, BASILIkum

30

pizzarzemieślnicza pizza bezglutenowa    / handwerkliche glutenfreie Pizza

oryginalne włoskie składniki    / original italienische Zutaten

uwaga - pizza serwowana jest poza kolejnością
Hinweis - Pizza wird außerhalb der Reihenfolge serviert



Tak oznaczone dania mogą zostać przygotowane w wersji bezglutenowej. Przy składaniu zamówienia poinformuj o tym kelnera.

Diese Gerichte können in einer glutenfreien Version zubereitet werden. Informieren Sie den Kellner bei der Bestellung.

deser lodowy minionków
gałka loda 2 szt., wafelek, owoce, bita śmietana, czekolada
Minion Eis Dessert - kugel eis 2 st., waffel, obst, schlagsahne

22

naleśniki misia puchatka
gałka loda, pancake 3 szt., owoce, bita śmietana, czekolada
winnie puuh pfannkuchen - kugel eis, pancake 3 st., obst, schlagsahne, schokolade

23

gofry smerfa łasucha
gałka loda, gofr, owoce, bita, śmietana, czekolada
schlumpf gourmand waffeln - Kugel Eis, Waffel, Obst, Schokolade, Schlagsahne

23

kotleciki króla lwa
filecik z kurczaka, frytki, surówka
König der Löwen Koteletts - Hähnchenfilet, Pommes, Gemüse

26

burger kids
wołowina, ser gouda, bułka, ketchup, frytki
burger kinder - Rindfleisch, giuda-Käse, Brötchen, Ketchup und Pommes

32

spaghetti pinokia
makaron spaghetti, cielęcina, wołowina, pomidory
pinocchio spaghetti - Spaghetti, Kalbfleisch, Rindfleisch, Tomaten

26

złota rybka
filecik z dorsza, frytki, surówka
goldfisch - kleines Doschfilet, Pommes, Gemüse

26

desery dla dzieci / desserts für kinder

dania dla dzieci   / gerichte für Kinder



Tak oznaczone dania mogą zostać przygotowane w wersji bezglutenowej. Przy składaniu zamówienia poinformuj o tym kelnera.

Diese Gerichte können in einer glutenfreien Version zubereitet werden. Informieren Sie den Kellner bei der Bestellung.

MALINY NA GORĄCO Z LODAMI
GORĄCE MALINY, 2X GAŁKA LODA, BITA ŚMIETANA, CZEKOLADA
HEISSE HIMBEERE - HEISSE HIMBEERE, 2X EISKNOPF, SCHLAGSAHNE, SCHOKOLADE

27

naleśniki
pancake 3 szt., owoce, bita śmietana, naturalna czekolada
pfannkuchen - pancake 3 st.,obst, schokolade, schlagsahne

19

gofry
owoce, bita śmietana, naturalna czekolada
waffeln - obst, schlagsahne, schokolade

19

tort bezowy
beza, mascarpone, świeże owoce, czekolada [ dostępny w wybrane dni ]
baisertorte - Baiser, Mascarpone, frisches Obst, Schokolade [ nicht jeden Tag ]

27

deser lodowy
3 gałki lodów, owoce, czekolada, bita śmietana
3 Kugeln Eis, Obst, Schokolade und Schlagsahne

26

ciasto dnia
sprawdź w naszej witrynie cukierniczej
checken Sie in unserem Süßwarenkühlschrank ein

od 17

fondant
ciasto czekoladowe, płynny suflet z białej czekolady, maliny, gałka loda
fondant - Schokoladenkuchen, flüssiger Schokoladensouffle, himbeere, Kugel Eis

26

torcik czekoladowy
czekolada gorzka i biała, mango, mascarpone
Schokoladenkuchen - dunkle und weiße Schokolade, mango, Mascarpone

18

szarlotka
gałka loda, jabłko, ciasto, bita śmietana, cynamon
apfelkuchen - Kugel Eis, Apfel, Kuchen, Schlagsahne, Zimt

21

torcik szwedzki - daim
czekolada, migdały, bita śmietana
swedischer daim - schokolade, mandeln, schlagsahne

16

desery   / desserts



Tak oznaczone dania mogą zostać przygotowane w wersji bezglutenowej. Przy składaniu zamówienia poinformuj o tym kelnera.

Diese Gerichte können in einer glutenfreien Version zubereitet werden. Informieren Sie den Kellner bei der Bestellung.

REDBULL energy drink    0.25l
REDBULL energy drink    0.25l

11

kawa mrożona z lodami i bitą śmietaną    0.4l
Eiskaffee mit Eis und Schlagsahne    0.4l

20

lemoniada : cytryna, arbuz, czarny bez, zielone jabłko, ogórkowa    0.4l
Limonade: Zitrone, Wassermelone, Holunder, grüner Apfel, Gurke    0.4l

11

soki : pomarańcz, jabłko, porzeczka, grejpfrut, pomidor    0.2l
Säfte: Orange, Apfel, Johannisbeere, Grapefruit, Tomate     0.2l

9

lipton ice tea - brzoskwinia, cytryna, zielona herbata    0.2l
lipton ice tea - pfirsich, zitrone, grüner Tee     0.2l

9

pepsi, pepsi light, 7-up, mirinda, schwepes     0.2l
pepsi, pepsi light, 7-up, mirinda, schwepes     0.2l

9

woda cisowianka n.gaz   / perlage gaz.    0.7l
wasser cisowianka still    / perlage sprudel    0.7l

16

woda n.gaz / gaz    0.3l
wasser still / sprudel    0.3l

8

świeże soki - pomarańcza lub grejpfrut lub jabłko lub dowolny mix
frische Säfte - Orange oder Grapefruit oder Apfel oder eine beliebige Mischung

13/20

mango orange - mango, pomarańcza, banan
mango orange - mango, orange, banana

13/20

truskawkowe studio - truskawka, malina, mleko
erdbeer studio - erdbeere, Himbeere, Milch

13/20

zielono mi - szpinak, pietruszka, jabłko, pomarańcza
Ich bin grün - Spinat, Petersilie, Apfel, Orange

13/20

marchewkowe pole - marchew, imbir, pomarańcza
karottenfeld - Möhren, Ingwer, Orange

13/20

250ml / 450ml

świeże soki   / obst und gemüsesäfte

napoje zimne   / kalte Getränke



Tak oznaczone dania mogą zostać przygotowane w wersji bezglutenowej. Przy składaniu zamówienia poinformuj o tym kelnera.

Diese Gerichte können in einer glutenfreien Version zubereitet werden. Informieren Sie den Kellner bei der Bestellung.

kawa po irlandzku - whisky 20ml, baileys 20ml, bita śmietana
irischer kaffe - whisky 20ml, baileys 20ml, schlagsahne

24

KAWA CAPPUCCINO BAILEYS -20ml
KAFFE CAPPUCCINO BAILEYS - 20ml

18

grzane wino - wino czerwone z przyprawami, pomarańcza, goździki    0.25l
Glühwein - Rotwein mit Gewürzen, Orange, Nelken 0,25 l

13

herbata Z RUMEM - herbata vertea, rum morgan spiced 40ml, pomarańcza, goździki
wärmender Tee - Vertea-Tee, Rum morgan spiced 40ml, Orange, Nelken

19

mleko roślinne - dopłata
Gemüsemilch - Nachzahlung

3

czekolada na gorąco - włoska czekolada molinari, bita śmietana
heiße Schokolade - Molinari Italienisch Schokolade, Schlagsahne

17

kawa cappuccino    / kawa LATTE
kaffe cappuccino    / kaffe LATTE

13/ 15

kawa czarna    / kawa biała    / kawa flat white [ podwójna biała ]
kaffe schwarzer    / kaffe mit milch    / kafee flat white [ doppelt weiß ]

11/ 12/ 17

kawa espresso    / kawa doppio
kaffe espresso    / kaffe doppio

10/ 16

herbata ROZGRZEWAJĄCA palavi - imbir, goździki, cynamon, pomarańcza,cytryna, miód
Winter Palavi Tee, frischer Ingwer, Nelken, Zimt, Orange, Zitrone, Honig

19

herbata palavi premium liściasta - czarna asam, earl grey, miętowa, zielona, zielona z ananasem, owoce leśne
Palavi Premium Blatt Tee - schwarzer Asam, Earl Grey, Minze, Grün, Grün mit Ananas, Waldfrüchte

14

herbata vertea ekspresowa [ różne smaki ] 
tee vertea normaler [ Verschiedene Arten ]

9

napoje gorące   / heiße Getränke

napoje gorące z alkoholem   / heiße Getränke mit alkohol












