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Ponad dwa lata spêdzone w podró¿y dooko³a œwiata nauczy³y nas, ¿e równie wa¿ne co 

przygody i spotkania, s¹ dobre przystanki na trasie.

Takie, gdzie mo¿na zatrzymaæ siê na chwilê lub na d³u¿ej, na³adowaæ baterie, 

zregenerowaæ si³y, porozmawiaæ, poznaæ ciekawych ludzi, wyspaæ siê i dobrze zjeœæ.

Mamy swoje ulubione przystanki w wielu miejscach œwiata.

Dziœ sami tworzymy przystanek - mamy nadziejê, ¿e stanie siê dla was miejscem mi³ych 

wspomnieñ i czêstych powrotów.



Z miêsem

okraszone cebulk¹, kapusta zasma¿ana

Ruskie

podsma¿one i okraszone boczkiem i cebulk¹, 

kwaœna œmietana

Z pieczon¹ kaczk¹

sos demi-glace grzybowy

G£ÊBOKIE TALERZE

TALERZE Z PIEROGAMI

27 z³

22 z³

26 z³

Tatar z sarny

z pra¿onym s³onecznikiem na kromce chleba, 

majonez z burakiem

W¹tróbka drobiowa

w cydrze, cebulka, jab³ko, miód

Flendze

czyli placki ziemniaczane ze œmietan¹, ogórkiem kiszonym 

i szczypiorkiem

Deska przek¹sek do piwa dla 2 osób 

smalec ze œwini z³otnickiej, kr¹¿ki cebulowe w tempurze, 

kie³basa z dzika, sery zagrodowe z gospodarstwa Adamczyk

MA£E TALERZE

34 z³

18 z³

18 z³

34 z³

15 z³

15 z³

15 z³

Grzybowa po borowiacku

lane kluseczki pietruszkowe

¯urek na zakwasie

jajko, bia³a kie³basa, chrzanowe puree

Rosó³ z kaczki

piero¿ki z  pieczon¹ kaczk¹, warzywa



Sernik na zimno

orzechowa kruszonka, sos owocowy

Brownie czekoladowe

na ciep³o, sos z czarnej porzeczki, ga³ka lodów 

orzechowych

Szarlotka

w s³oiku, domowy sos waniliowy

DU¯E TALERZE

S£ODKIE TALERZE

16 z³

17 z³

17 z³

39 z³

34 z³

32 z³

Pstr¹g

ze Starej Rzeki sma¿ony, frytki, liœcie sa³at 

z vinegretem

Kotlet schabowy

panierowany, t³uczone ziemniaki z mas³em, kapusta 

zasma¿ana

Gêsie ¿o³¹dki

konfitowane, szare kluski, ogórki z czosnkiem i chili

Falafel

domowy hummus buraczany, liœcie sa³at z vinegretem

24 z³

Kotlet schabowy

pó³ porcji

Pierogi z miêsem

pó³ porcji czyli 3szt

Pierogi ruskie

pó³ porcji czyli 3szt

TALERZE DLA NAJM£ODSZYCH

17 z³

13 z³

11 z³



Nasza kawa to 100% arabica. Kraje pochodzenia: Etiopia, 

Brazylia i Gwatemala. Palona w Bydgoszczy, w pracowni 

kawy Audun Coffee, przez Mateusza Karczewskiego - 

Mistrza Polski 2019 w paleniu kawy. Typ palenia: 

espresso. Klasyczna, z owocow¹ nut¹ i nisk¹ kwasowoœci¹.

Espresso (25ml)

Podwójne espresso

Americano (gor¹ca woda espresso)

Flat white (podwójne espresso spienione mleko)

Kawa Latte (espresso du¿o spienionego mleka)

Capuccino (espresso spienione mleko mleczna pianka)

Agrestowa

podawana z syropem miêtowym

(suszony agrest, jab³ko, œliwka, miêta, nagietek)

Malinowa

podawana z syropem malinowym (suszone maliny, wiœnie, 

jab³ko i kwiat lipy)

Miêtowa

(liœcie i kwiaty miêty pieprzowej z Egiptu)

Zielona herbata 

liœciasta ze Sri Lanki

Woda gazowana niegazowana lub  0,3l

Soki naturalne

z gospodarstwa Jacka Pamu³y: t³oczone na zimno ze œwie¿ych owoców, 

bez dodatku konserwantów, cukru i wody. 

Jab³ko, jab³ko z wiœni¹, jab³ko z czarn¹ porzeczk¹ 0,2l

Dzbanek wybranego soku

Pepsi, Pepsi Max, 7up, Tonic Schwepps 0,2l

KAWY

7 z³

12 z³

9 z³

12 z³

12 z³

12 z³

HERBATY

14 z³

14 z³

12 z³

12 z³

NAPOJE ZIMNE

5 z³

5 z³

20 z³

5 z³



Finlandia czysta 40ml

¯o³¹dkowa czysta de luxe 40ml

Likier Jagermeister 40ml

Johnnie Walker Red 40ml

Johnnie Walker Black 40ml

Jack Daniels 40ml

Koniak Hennessy 40ml

Wœciek³a pszczo³a

Shot: wódka, sok cytrynowy, syrop imbirowy 

Zielona mila

Wódka, 7up, œwie¿y ogórek, miêta

Fio³kowy sen

Gin, tonic, limonka, syrop fio³kowy

W malinowym chruœniaku

Wódka, maliny, limonka, woda gazowana, syrop malinowy 

(dostêpny równie¿ w wersji bezalkoholowej 12 z³)

Nalewki staropolskie

od Karola Majewskiego z rekomendacj¹ Slow Food Polska, 

produkowane domow¹ metod¹, bez konserwantów, dodatków smakowych 

czy barwników. Zapytaj kelnera o dostêpne smaki. 30ml

Cydr Aksamitny

z Cydrowni Przy Sadzie w Grudzi¹dzu - wytrawny w smaku, delikatnie 

cierpki, wywa¿ony, o przyjemnym posmaku skórki z  jab³ka z nutk¹ 

cynamonu, kandyzowanej pomarañczy oraz œwie¿ych zió³ - butelka 0,75l

Flanders 

z naszego browaru - styl piwa, który wywodzi siê z Flandrii. 

D³ugo dojrzewaj¹ce, ze z³o¿onym aromatem czerwonych owoców. W smaku 

wiœnie i porzeczki, wyraŸna kwasowoœæ i tylko delikatna goryczka. 

Elegancka butelka 0,75l z korkiem

NASZE AUTORSKIE DRINKI

ALKOHOLE MOCNE

ALKOHOLE SPECJALNE

,

10 z³

14 z³

14 z³

16 z³

10 z³

8 z³

11 z³

13 z³

21 z³

16 z³

8 z³

50 z³

50 z³

21 z³


