
 

 

Zupy 

 

Rosół z makaronem 14 zł 

Krem z pomidorów z gęstą śmietaną i listkami bazylii 15 zł 

Krem chrzanowo - cebulowy 13 zł 

 

Dania Główne 

Zapytaj o Nasze Danie Dnia 20 zł 

Kotlet de volaille z masłem (180 g), surówka, frytki 26 zł 

Pierś z kurczaka w złotej panierce, surówka, frytki 24 zł 

Pierś z kurczaka grillowana z dipem czosnkowym (180g), 

surówka, łódeczki ziemniaczane 

26 zł 

Wątroba drobiowa duszona z jabłuszkiem cebulką na 

białym winie (180g), surówka, ziemniaki 

23 zł 

Risotto z kurczaka (300g) 20 zł 

Kotlet schabowy z pieczarkami (180g), serem, surówka, 

ziemniaki 

26 zł 

Kotlet schabowy po chłopsku (180g), surówka, ziemniaki 26 zł 

Karkówka grillowana z dipem czosnkowym (180g), 

surówka, frytki 

28 zł 

Polędwica wieprzowa w sosie pieczarkowym (180g), 

surówka, ziemniaki 

32 zł 

  

Dania dla dzieci 

 

Stripsy z kurczaka, surówka, frytki, ketchup 20 zł 



 

 

 

Dania z ryb 

 

Łosoś w sosie prowansalskim (180g), surówka, ziemniaki 

gotowane 

41 zł 

Łosoś soute z masełkiem czosnkowym, surówka, frytki 37 zł 

 

 

Makarony (pasta) 

 

Spaghetti Carbonara (boczek, sos śmietanowy, natka 

pietruszki) 

26 zł 

Tagiatelle z kurczakiem (kurczak, pieczarki, sos 

śmietanowy, ser gorgonzola) 

29 zł 

 

Sałatki 

 

Sałatka grecka (pomidor, oliwka, cebula czerwona, ogórek 

świeży, papryka, ziarna słonecznika, feta, sos winegret) 

25 zł 

Sałatka a’la Korona (pikantna pierś z kurczaka, opiekany 

bekon, płatki parmezanu, sos czosnkowy) 

29 zł 

Sałatka cezar (kurczak, sałatka lodowa, sos anchois, ser 

grana padano) 

29 zł 

 

 

 



 

 

 

 

Napoje 

 

Sok pomarańczowy/ jabłkowy/ multiwitaminowa/ 

pomidorowy/ czarna porzeczka (1 l) 

15zł 

Fanta (0,85 ml) 10 zł 

Coca-Cola (1l) 10 zł 

Sprite (0,85 ml) 10 zł 

Woda gazow. (0,5l/ 1,5l) 3/ 8 zł 

Woda niegaz. (0,5l /1,5l) 3/ 7zł 

  

Dodatki 

 

Frytki/ ziemniaki opiekane/ ziemniaki gotowane 7 zł 

Sos czosnkowy/ ketchup/ musztarda/ majonez 3 zł 

Surówka 6 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pizza Mała (23 

cm) 

Duża 

(31cm) 

 

Pizza Margarita (sos/ ser) 

 

15 zł  

 

18 zł 

Pizza Capriciosa (sos/ ser/ szynka/ 

pieczarki) 

15 zł 18 zł 

Pizza Gyros (sos/ kurczak/ kukurydza/ 

ogórek konserw./ papryka/ czerwona 

cebulka/ ser) 

17 zł 20 zł 

Pizza Salami (sos/ salami/ ser) 14 zł 18 zł 

Pizza Chłopska (sos/ czosnek/ salami/ 

bekon/ cebula/ ser) 

18 zł 23 zł 

Pizza Hawajska (sos/ser/ 

szynka/ananas) 

16 zł 20 zł 

Pizza Ostra (sos/ pieczarki/ szynka/ 

pepperoni/ papryczka chilli/ czosnek/ 

ser) 

18 zł 22 zł 

Pizza Barbecue (sos/ boczek/ kurczak 

kebab/ cebula prażona/ ser) 

19 zł 24 zł 

Pizza Serowa (sos/ ser mozzarella/ ser 

pleśniowy Lazur/ ser śródziemnomorski/ 

ser Gauda wędzony)  

18 zł 23zł 

Pizza Rodzinna (sos/ ser/ 4 składnika 

mięsa/ 3 dodatki) 

 48zł 


