•MENU•

ŚNIADANIA / BREAKFASTS

9:00 - 13:00

Każde śniadanie z kawą lub herbatą - 15 zł
Every breakfast with coffee or tea - 15 zł
Płatki na mleku / Cereal with milk

10 zł

Tosty / Toasts

10 zł

Grilowane kiełbaski / Grilled sausages

15 zł

Gotowane jajka tak jak lubisz /
Eggs boiled as you see fit

15 zł

Froot Loops • Lucky Charms • Reese’s Puffs • Oreo O’s • Smacks • Frosties •
Cinnabon Cinnabon Buns • Special K Classic
mleko bez laktozy/sojowe (+ 2 zł)
(non lactose/soy milk [+2zł])

ser/szynka • ser kozi/pesto • łosoś/ricotta • camembert/żurawina
(ham/cheese • goat cheese/pesto • salmon/ricotta • camembert/cranberry)

podawane z sosami, tostem i drobną sałatką
(served with sauce, toast and a small salad)

dwa jajka, podawane z tostem i drobną sałatką
(two eggs served with toast and a small salad)

Na większy apetyt / For a bigger appetite

grilowane kiłbaski, dwa jajka, tosty oraz sałatka
(grilled sausages, two eggs, toasts and salad)

20 zł

LUNCH
Tarta wytrawna / Savoury tart

13 zł

Buddha bowl

15 zł

wege • mięsna
(vegetatian tart • meat tart)

Kuskus, hummus, seler naciowy, marchewka, szpinak, awokado,
suszone pomidory, pomidorki koktajlowe, kiełki rzodkiewki, jajko,
orzechy nerkowca, pikantna oliwa
(Couscous, hummus, celery, carrot, spinach, avocado, dried tomatoes,
coctail tomatoes, radish sprouts, egg, cashew nuts, spicy olive oil)

Porchetta

grillowana ciabatta z porchettą - wolno pieczoną wieprzowiną z ziołami
(grilled ciabatta with porchetta - slowly baked pork with herbs)

15 zł

•MENU•

PRZEKĄSKI / SNACKS
Deska serów / Cheese platter

20 zł

Deska wędlin / Ham platter

20 zł

Bruschetta z pesto i parmezanem/
Bruschetta with pesto and parmesan

10 zł

manchego curado i semicurado, brie, rokpol, la peral

chorrizo, kindziuk, jamon, salami, Salchichon Extra Sarta

za 100 gr

za 100 gr

CIASTA / CAKES
Porcja / Portion

Spytaj jakie ciasta mamy dzisiaj w ofercie
Ask what cakes we can serve you today

15 zł

•MENU•

NAPOJE CIEPŁE / HOT DRINKS
KAWA / COFFEE
Espresso

5 zł

Espresso doppio

7 zł

Cappuccino

8 zł

Flat white
Latte macchiato
Latte france

10 zł
8 zł
10 zł

Americano

6 zł

Dodatkowe espresso / Additional espresso

2 zł

Syrop do kawy / Syrup

2 zł

Herbata / Tea

7 zł

czarna • earl grey • mięta • rooibos • owoce leśne
(black • earl grey • peppermint • rooibos • forest fruits)

Dzbanek / Teapot
Gorąca czekolada / Hot chocolate
z bitą śmietaną
(with whipped cream)

12/18 zł
0,7l / 1,5l

10 zł

Kakao / Cocoa

6 zł

Kakao z bitą śmietaną i dodatkami /
Cocoa with whipped cream and toppings

8 zł

Mleko smakowe / Flavored milk

6 zł

waniliowe • czekoladowe • truskawkowe • bananowe
(vanilla • chocolate • strawberry • banan)

•MENU•
NAPOJE ZIMNE / COLD DRINKS
8 zł

On Lemon

10 zł

On Lemon Rooibata

5 zł

Tłocznia Dziadka Franka
naturalne soki tłoczone na zimno
(natural, cold-pressed juices)

10 zł

Świeżo wyciskany sok / Freshly squeezed juice
pomarańcza • grejpfrut • mix
(orange • grapefruit • mix)

Woda gazowana

5 zł

Tonic

5 zł

SHAKE
Grande malina

15 zł

Exotic

15 zł

Green garden

15 zł

maliny, banan, jabłko
(raspberries, banana, apple)
banan, ananas, kiwi, pomarańcza, mango
(banan, pineapple, kiwi, orange, mango)
cytryna, szpinak, imbir, seler, miód
(lemon, spinach, ginger, celery, honey)

ALKOHOL
Piwa lokalne / Local beer
Piwa kraftowe / Craft beer
Piwa bezalkoholowe i niskoalkoholowe /
Non- and low-alcohol beers

10 zł
12/13 zł
7/8 zł

Pomożemy Ci wybrać dobre piwo - pytaj!
We will help you choose a good one - just ask!

Kieliszek wina domu / Glass of house wine
Karafka wina domu 1l / Carafe of house wine 1l

6 zł
40 zł

Karafka wina domu 0,5l / Carafe of house wine 0,5l

25 zł

Butelka wina / Bottle of wine

70 zł

•MENU•
PIWA / BEERS
Kormoran, 1 na 100 / 1 in a100

Lekkie, żytnie APA. Naturalne, niefiltrowane piwo, tylko 1% alkoholu - odświeżające i idealne na upalne dni.
(Light, rye APA. Natural, unfiltered beer, only 1% alcohol - refreshing and prefect for hot days).

Kormoran, Porter warmiński / Warmian porter

Piwo niefiltrowane, długo leżakowane (min. 21 tyg.). Zawdzięcza temu bardzo pełny, głęboki, aksamitny
smak, ciemnorubinowy kolor oraz wspaniały aromat.
(Unfiltered beer, long-aged. It owes it very full, smooth taste, dark ruby color and wonderful smell).

Kormoran, Warmińskie rewolucje / Warmian revolutions

Niefiltrowany lager z odwrotnym chmieleniem. Na goryczkę - aromatyczny chmiel Sybilla, a na aromat
goryczkowy chmiel Marynka. Piwo delikatne i aksamitne.
(Unfiltered lager with reversed hopping. For the bitterness - aromatic hop Sybilla, and for the aroma,
bitterish hop Marynka. Delicate and velvety beer.

Kormoran, Wiśnia w piwie / Cherry in a beer

Lager z dodatkiem naturalnego soku z wiśni. Długie leżakowanie pozwala na idealne połączenie się smaków.
Piwo lekkie, smakowite i orzeźwiające.
(Lager with the addition of natural cherry juice. Long aging allows it to perfectly arrange the flavors. Light,
tasty and refreshing beer).

Pinta, Atak chmielu / Attack of the hop

Piwo w stulu American Indie Pale Ale. Treściwe, aromaty cytrusowo-kwiatowe, ale także żywiczne i sosnowe.
Atak chmielu to miedziane, mocno nachmielone piwo.
(American Indian Pale Ale beer. Rich, aromas of citrus and flowers, but also resinous and pine. Attack of the
hop is a coppery in color, really hoped beer).

Pinta, Pierwsza pomoc / First-aid

Polski, lekki pils, piwo idealne na co dzień, na każdą okazję. Orzeźwiające, Pierwsza Pomoc na dobry humor.
(Polish, light pils, perfect beer for every day, for every occasion. Refreshing, First-Aid for a good mood.

Pinta, Hoplaaga

Niefiltrowany India Pale Ale. Niemieckie słody z Bambergu, długie, 60-dniowe leżakowanie, chmielone
amerykańskim chmielem aż 6 razy. Ziołowo-słodowy, lekko cytrusowy smak.
(Unfilteres Indian Pale Ale. German malts from Bamberg, 60-days long aging, hopped with american hop,
6 (!) times . Herbal-malty, slightly citrus flavour).

Ale Browar, King of Hop

American Pale Ale. Jasne, lekkie piwo. Średnia goryczka i wspaniały, chmielowy aromat, wzbogacony nutami
mango i ananasa.
(American Pale Ale. Unfiltered, light beer. Medium bitterness and wonderful, hop aroma, enriched with notes
of mango and pineapple).

Ale Browar, Be like Mitch

American Wheat. Jasne, delikatne i orzeźwiające. Idealne na upalne dni. Aromaty cytrusów i mango.
(American Wheat. Light, delicate and refreshing. Perfect for hot days. Aromas of citrus and mango).

Dr. Brew, Summer Ale

Mocno owocowy Pale Ale. Piwo pachnące latem i wakacjami, z lekką goryczką.
(Very fruity Pale Ale. Beer that smells of summer and holidays, with a slight bitterness).

Dr. Brew, Molly IPA

Pilznerski słód i płatki ryżowe. W efekcie egzotyczne, ciekawe piwo. Mocna goryczka, jednak dobrze
zrównoważona owocowymi nutami.
(Pilzne malt and rice flakes. In effect it’s exotic, interesting beer. Strong bitterness, but well balanced with
fruity notes).

Dr. Brew, American Wittbier

Lekkie, cudownie orzeźwiające piwo. Nuty pomarańczy, kolendry oraz płatków zbóż.
(Light, worderfully refreshing beer. Favors of orange, coriander and cereal flakes).

•MENU•
PIWA / BEERS
Dr.Brew, Pszeniczne

Szczęśliwe drożdże nadały temu piwu nuty bananowo-goździkowe, dopełnione chmielowym posmakiem.
Doskonałe do lekkich posiłków.
(Happy yeasts have given banana and clove notes to this beer. Completed with hoppy aftertaste. Perfect for
light meals).

Dr.Brew, Sunny Ale

Sunny Ale to słoneczne piwo, przypominające tropikalną plażę - aromat tropikalnych kwiatów, chmielu i
karmelowe słody.
(Sunny Ale is a sunny beer, reminding of a tropical beach - aromas of tropical flowers, hop and caramel
malts).

Końska grzywa, Palomino / Horse mane, Palomino

Jasne, niepasteryzowane piwo dolnej fermentacji. Zrównoważone słodowość i goryczka. Lekkie i przyjemne.
(Light, unpasteurized, bottom-fermented beer. Well balanced maltiness and bitterness. Light and very nice).

Końska grzywa, Kasztanka / Horse mane, Chestnut

Ciemne piwo dojrzewające, refermentowane w butelce. Wyraźne słodowe aromaty podkreśla długi czas
leżakowania, wydobywając wytrawny smak piwa.
(Dark, ripening beer, refermented in a bottle. Distinct aromas of malt are emphasized by long time of aging,
extracting dry taste of the beer).

Fortuna, Cydr Miłosławski / Miloslawski cider

Dobry, intensywnie jabłkowy cydr. Odpowiednio kwaśny, półwytrawny.
(Good, intensely apple cider. Properly sour, semi-dry).

Fortuna, Mirabelka / Mirabelle

Piwna klasyka z dodatkiem naturalnego soku z mirabelek.
(Beer classic with the addition of natural mirabelle juice).

Fortuna, Czarne / Black

Piwo fermentujące w niskich temperaturach w otwartych kadziach. Palony słód karmelowy oraz wyciąg z
orzeszków z drzewa kola dają niesamowity, gorzko-palony smak z wyraźnymi słodkimi nutami. Deserowe,
ale nieciężkie i orzeźwiające.
(Beer fermenting at low temperatures in open vats. Roasted caramel malt and extract of nuts from the kola
tree gave this beer amazing, bitter taste with clear sweet notes. Dessert, but not heavy and refreshing).

Fortuna, Komes Porter

Piwo warzone z sokiem malinowym, leżakowane z wanilią i papryczkami chilli. Nuty czekoladowe,
słodko-owocowe przełamane pikantnym chilli. Wielowymiarowe, deserowe piwo, którego smak zmienia się z
czasem.
(Beer brewed with raspberry juice, aged with vanilla and chilli peppers. Chocolate, sweet-fruity notes, break
with spiciness of chilli. Multidimensional, dessert beer, which taste changes with time).

Gzub, Bombadile Blackcurrant Sour

Piwo zakwaszone różnymi szczepami bakterii, następnie gotowane z dodatkiem czarnych porzeczek i
laktozy. Mocno kwaśne, mocno orzeźwiające i mocno wyjątkowe!
(Beer acidified with various bacterial strains, then boiled with black currant and lactose. Very sour, very
refreshing and very special!).

Bytów, Malinowe / Raspberry

Jasny lager z dodatkiem soku z malin. Pyszne na zimno i na ciepło.
(Light lager with addition of juice from raspberries. Delicious cold or hot.

Bytów, Melonowe / Melon

Sok z izraelskich melonów dodany do jasnego lagera. Przyjemne, orzeźwiające piwo.
(Juice from Israeli melons added to light lager. Nice, refreshing beer).

Bytów, Pszeniczne z kolendrą / Wheat with coriander

Pszeniczne piwo wzbogacone nasionami kolendry. Piwo aksamitne, rześkie, o egzotycznym charakterze i z
delikatną pikanterią.
(Wheat beer, enriched with coriander seeds. Beer is velvety, refreshing, with an exotic character and with
gentle spiciness).
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PIWA / BEERS
Gościszewo, Komtur

Ciemne, mocne, szlachetne piwo. Wyczuwalne nuty kawy, czekolady. Pierwszy łyk wytrawny, szybko
odkrywa jednak karmelowe posmaki.
(Dark, strong, noble beer. Noticeable coffee and chocolate notes. First sip is dry, however, it quickly uncovers
caramel flavors).

Gościszewo, Rybak / Fisherman

Bardzo pijalne, chmielowe piwo ze zbożową goryczką. Rześkie i pyszne. Leżakowane 5 tygodni, niefiltrowane.
(Very drinkable, hoppy beer with cereal bitterness. Brisk and delicious. Aged 5 weeks, unfiltered).

Gościszewo, Surfer

Zbożowo-biszkoptowe, ze słodów z kwaskowym finiszem. Do tego owocowe, bananowe nuty. Wszystko to w
jasnym, pszenicznym piwie.
(Cereal-biscuity, from malts with sour aftertaste. Fruity, banana notes added to it. All of this in light, wheat
beer).

Gościszewo, 55 Pils

Pils z jednym, legendarnym chmielem Hellertauer Mittelfruh. Bezkompromisowe i bardzo aromatyczne.
(Pils with only one, legendary hop Hellertauer Mittelfruh. Uncompromising and very aromatic).

Bavaria, Oryginal

Bezalkoholowe piwo, dobrze naśladujące dobrego pilsnera. Bardzo pijalne i przyjemne.
(Nonalcoholic beer, really well imitating a good pilsner. Really drinkable and nice).

Bavaria, Wit

Bezalkoholowe piwo o mocnym aromacie. W smaku mocno cytrusowe, z przedzierającym się smakiem słodu
i lekko kwasowością.
(Nonalcoholic beer with strong aroma. Strongly citrus flavors with malt aftertaste and gentle sourness).

Bavaria, Fruity Rose

Piwo bezalkoholowe o smaku malinowo-wiśniowym. Słodkie, niemal landrynkowe z kwasowością owoców.
(Nonalcoholic beer with raspberry-cherry flavour. Sweet, almost candy-like with sourness of the fruits).

•MENU•
WINA / WINES
WINO DOMU CZERWONE / RED
Viejo Reyno, półwytrawne / semi-dry

Szczep (grape variety): 50% Garnacha, 50% Tempranillo
Wino lekkie, świeże, lekko kwaskowe. Łatwe i przyjemne do picia.

WINO DOMU BIAŁE / WHITE
Viejo Reyno, półwytrawne / semi-dry

Szczep (grape variety): 50% Viura, 50% Chardonnay
Wino owocowe, aromatyczne. Lekki i przyjemne do picia.

CASTILLO MONJARDIN BIAŁE / WHITE

Półwytrawne (semi-dry). Szczep: (grape variety): Chardonnay
Młode wino, świeże, z delikatnymi orzechowymi nutami.
(Young wine, fresh, with subtle nutty notes).

LORA BIAŁE / WHITE

Półwytrawne (semi-dry). Szczep: (grape variety): 50% Verdejo, 50% Sauvignon Blanc
Wino ekologiczne. Młode wino o aromacie tropikalnych owoców, świeże i delikatne.
(Ecological. Young wine with tropical fruits aroma, fresh and subtle).

LORA CZERWONE / RED

Półwytrawne (semi-dry). Szczep: (grape variety): 50% Tempranillo, 50% Syrah
Wino ekologiczne. Młode wino, łatwe do picia. Nuty wiśni. Leżakowanie w beczkach nadało mu lekko ostry
aromat wanilli.
(Ecological. Young wine, easy to drink. Cherry flavours. Have a gentle, spicy aftertaste of vanilla thanks to
aging in barrels).

COFRADE Rioja CZERWONE / RED

Półwytrawne (semi-dry). Szczep: (grape variety): Tempranillo
Słodki szczep. Owocowe i łagodne.
(From sweet, Tempranillo grapes. Fruity and gentle).

ENGUERA BODEGAS Crianza CZERWONE / RED

Półwytrawne (semi-dry). Szczep: (grape variety): 60% Monastrell, 30% Tempranillo, 10% Syrah
Dojrzewające w beczkach. Wytrawne, ze słodkim, waniliowym finiszem.
(Aging in barrels. Dry, with sweet vanilla finish).

Zamówienia można składać również pod numerem telefonu
You can place Your order also by phone
739 007 102

