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Przystawki:Przystawki:

Tatar wołowy  Tatar wołowy   65 zł 65 zł

100g drobno posiekanej polędwicy wołowej z dodatkami100g drobno posiekanej polędwicy wołowej z dodatkami

Carpaccio ze złotego burakaCarpaccio ze złotego buraka 37 zł 37 zł

60g marynowanego złotego buraka, karmelizowany ser kozi 60g marynowanego złotego buraka, karmelizowany ser kozi 

Krewetki tygrysie (6 szt.)Krewetki tygrysie (6 szt.) 42 zł 42 zł

6 szt. krewetek z masłem czosnkowym z chili, ziołami i grzanką6 szt. krewetek z masłem czosnkowym z chili, ziołami i grzanką

Zupy:Zupy:

Pomidorowa Pomidorowa  20 zł 20 zł

300ml zupy pomidorowej z makaronem300ml zupy pomidorowej z makaronem

Żurek Żurek  25 zł 25 zł

300ml, boczek, cebula i biała kiełbasa300ml, boczek, cebula i biała kiełbasa

RosółRosół 20 zł 20 zł

300ml wywaru mięsno-warzywnego z makaronem 300ml wywaru mięsno-warzywnego z makaronem 

Kwaśnica z wkładką  Kwaśnica z wkładką   26 zł 26 zł

300ml, kiszona kapusta, ziemniaki oraz kiełbasa300ml, kiszona kapusta, ziemniaki oraz kiełbasa
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Sałatki:Sałatki:

Sałatka cezar z kurczakiem podana w waflu z tortilli  Sałatka cezar z kurczakiem podana w waflu z tortilli  39 zł39 zł
z dresingiem anchois i grzankami z dresingiem anchois i grzankami   

sałata rzymska 50g, rukola 5g, ogórek plastry 20g, pomidorki cherry 20g,  sałata rzymska 50g, rukola 5g, ogórek plastry 20g, pomidorki cherry 20g,  
kurczak 170g, grzanki, sos 40gkurczak 170g, grzanki, sos 40g

Sałatka z zapiekanym kozim serem z dresingiem anchois i grzankamiSałatka z zapiekanym kozim serem z dresingiem anchois i grzankami 39 zł 39 zł

sałata rzymska 50g, rukola 5g, ogórek plastry 20g, pomidorki cherry 20g,  sałata rzymska 50g, rukola 5g, ogórek plastry 20g, pomidorki cherry 20g,  
kurczak 170g, grzanki, sos 40gkurczak 170g, grzanki, sos 40g

Pasty:Pasty:

Spaghetti a’la CarbonaraSpaghetti a’la Carbonara 36 zł 36 zł

350 g, makaron podawany z boczkiem, żółtkiem, świeżym czosnkiem, parmezanem  350 g, makaron podawany z boczkiem, żółtkiem, świeżym czosnkiem, parmezanem  
i śmietanąi śmietaną

Parpadelle z borowikamiParpadelle z borowikami  46 zł  46 zł

350g, pasta szeroka wstążka serwowana z kapeluszami borowika, śmietaną,  350g, pasta szeroka wstążka serwowana z kapeluszami borowika, śmietaną,  
białym winem i parmezanem  białym winem i parmezanem  

Tagiatelle z suszonymi pomidorami  Tagiatelle z suszonymi pomidorami   36 zł 36 zł

350g, makaron tagiatelle serwowany z suszonymi pomidorami,  350g, makaron tagiatelle serwowany z suszonymi pomidorami,  
czosnkiem, cebulą i śmietaną  czosnkiem, cebulą i śmietaną  

Spaghetti a’la RobertoSpaghetti a’la Roberto 52 zł 52 zł

350g, makaron podawany z owocami morza, krewetką tygrysią, świeżym czosnkiem,  350g, makaron podawany z owocami morza, krewetką tygrysią, świeżym czosnkiem,  
chili, sosem maślanym, białym winem i parmezanemchili, sosem maślanym, białym winem i parmezanem
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Dania główne:Dania główne:

Smażony sandacz serwowany z soczewicą oraz warzywami  Smażony sandacz serwowany z soczewicą oraz warzywami  
z octem balsamicznym w towarzystwie warzyw na maśle  z octem balsamicznym w towarzystwie warzyw na maśle   55 zł 55 zł

Sandacz filet 130 g, soczewica z warzywami 120g,  świeża mini marchewka  Sandacz filet 130 g, soczewica z warzywami 120g,  świeża mini marchewka  
i seler naciowy 3 + 3 sztuki, rukola 3gi seler naciowy 3 + 3 sztuki, rukola 3g

Duszone policzki wołowe w sosie własnym podane  Duszone policzki wołowe w sosie własnym podane  
na kremowym puree ziemniaczanym z grillowanymi warzywamina kremowym puree ziemniaczanym z grillowanymi warzywami 52 zł  52 zł 

2x60g Policzki, sos 50g, marchew 3szt. Paluszki z cukinii 3 szt. Seler naciowy 2 szt.2x60g Policzki, sos 50g, marchew 3szt. Paluszki z cukinii 3 szt. Seler naciowy 2 szt.

Smażona pierś z kurczaka z kostką serwowana  Smażona pierś z kurczaka z kostką serwowana  
na truflowym puree ziemniaczanym z młodymi warzywamina truflowym puree ziemniaczanym z młodymi warzywami 48 zł 48 zł

pierś z kurczaka z kostką 170g, puree truflowe 100g, mini marchewka świeża 4szt,  pierś z kurczaka z kostką 170g, puree truflowe 100g, mini marchewka świeża 4szt,  
seler naciowy 2 szt., sos pieczeniowy 40gseler naciowy 2 szt., sos pieczeniowy 40g

Burger szarpany  z duszonego mięsa wołowego, warzywami,   Burger szarpany  z duszonego mięsa wołowego, warzywami,   
grillowaną bułką oraz frytkami z batatówgrillowaną bułką oraz frytkami z batatów 55 zł 55 zł

Burger z policzków wołowych 180g, bułka , ogórek kiszony plastry, pomidor plastry,  Burger z policzków wołowych 180g, bułka , ogórek kiszony plastry, pomidor plastry,  
mix sałat, frytki z batatów 140gmix sałat, frytki z batatów 140g

Risotto z kaszy pęczak z puree z zielonych warzyw serwowane  Risotto z kaszy pęczak z puree z zielonych warzyw serwowane  
z waflem szafranowym (vege) z waflem szafranowym (vege)  40 zł 40 zł

kasza pęczak 150g, puree z zielonych warzyw 80g, rukola 5g, wafel szafranowy 1 sztkasza pęczak 150g, puree z zielonych warzyw 80g, rukola 5g, wafel szafranowy 1 szt

Sandacz grillowany na rozgniecionym groszku zielonym  Sandacz grillowany na rozgniecionym groszku zielonym  
z dodatkiem rukoli, oraz salsą ze świeżych pomidorów z dodatkiem rukoli, oraz salsą ze świeżych pomidorów  50 zł 50 zł

sandacz filet 130g, puree z groszku 70g, rukola 10g, salsa ze świeżych pomidorów 60gsandacz filet 130g, puree z groszku 70g, rukola 10g, salsa ze świeżych pomidorów 60g

Filet wołowy grillowany z sosem pieczeniowym podany  Filet wołowy grillowany z sosem pieczeniowym podany  
z gratin ziemniaczanym oraz grillowanymi młodymi warzywami z gratin ziemniaczanym oraz grillowanymi młodymi warzywami  68 zł 68 zł

sandacz filet 130g, puree z groszku 70g, rukola 10g, salsa ze świeżych pomidorów 60gsandacz filet 130g, puree z groszku 70g, rukola 10g, salsa ze świeżych pomidorów 60g
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Dania główne:Dania główne:

Grillowany Comber jagnięcy z kostką podany z gratin ziemniaczanym,  Grillowany Comber jagnięcy z kostką podany z gratin ziemniaczanym,  110 zł110 zł
sosem pieczeniowym i grillowanymi warzywami  sosem pieczeniowym i grillowanymi warzywami    

comber 170g, gratin 110g, warzywa grillowane „ marchew, pomidorki cherry, seler naciowycomber 170g, gratin 110g, warzywa grillowane „ marchew, pomidorki cherry, seler naciowy  

Grillowany mix mięs (mielona jagnięcina w formie szaszłyku ,  Grillowany mix mięs (mielona jagnięcina w formie szaszłyku ,  87 zł87 zł
stek wołowy, filet z kurczaka) podane z pieczonym ziemniakiem,  stek wołowy, filet z kurczaka) podane z pieczonym ziemniakiem,  
grillowanym pomidorem oraz cukinią, rukolą oraz sosem pieprzowym grillowanym pomidorem oraz cukinią, rukolą oraz sosem pieprzowym   

jagnięcina 70g, filet z kurczaka 60g, wołowina 60g., pieczone ziemniaki 140g,  jagnięcina 70g, filet z kurczaka 60g, wołowina 60g., pieczone ziemniaki 140g,  
grillowane warzywa 80g, rukola 5ggrillowane warzywa 80g, rukola 5g

Placek po bieszczadzku Placek po bieszczadzku  44 zł 44 zł

2szt. Placków ziemniaczanych podawanych z gulaszem wołowym, surówkami i śmietaną2szt. Placków ziemniaczanych podawanych z gulaszem wołowym, surówkami i śmietaną

Stek z polędwicy wołowej  Stek z polędwicy wołowej   85 zł 85 zł

Stek z polędwicy wołowej ok. 200g pieczony na kamieniu Stek z polędwicy wołowej ok. 200g pieczony na kamieniu 

Stek z antrykotu   Stek z antrykotu    110 zł 110 zł

ok. 300gok. 300g

Loft Burger    Loft Burger     45 zł 45 zł

Bułka, 200g soczystej wołowiny z sałatą, pomidorem, ogórkiem kiszonym,  Bułka, 200g soczystej wołowiny z sałatą, pomidorem, ogórkiem kiszonym,  
czerwoną cebulą, sosem i frytkami stekowymiczerwoną cebulą, sosem i frytkami stekowymi
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Desery:Desery:

Tiramisu na esencji z zielonej herbaty Tiramisu na esencji z zielonej herbaty  26 zł 26 zł

Szarlotka na ciepło z lodami Szarlotka na ciepło z lodami  26 zł 26 zł

Pucharek lodowy  Pucharek lodowy   22 zł 22 zł

3 gałki lodów, bita śmietana, polewa3 gałki lodów, bita śmietana, polewa

Beza  Beza   26 zł 26 zł

Podawana z kremem i owocami sezonowymi Podawana z kremem i owocami sezonowymi 

Banan na dwa sposoby Banan na dwa sposoby  22 zł 22 zł

Banan w cieście bądź karmelizowany do wyboru Banan w cieście bądź karmelizowany do wyboru 
Podawany z sosem czekoladowym Podawany z sosem czekoladowym 
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Dodatki:Dodatki:

Bukiet surówek Bukiet surówek  14 zł 14 zł

250g250g

Warzywa grillowane  Warzywa grillowane  20 zł20 zł

200g200g

Frytki z batatów Frytki z batatów  16 zł 16 zł

200g200g

Frytki stekowe Frytki stekowe  12 zł 12 zł

200g200g

Ziemniaki opiekane Ziemniaki opiekane  12 zł 12 zł

200g200g

Ziemniaki z wody  Ziemniaki z wody  10 zł10 zł

200g200g

Pieczywo Pieczywo  6 zł 6 zł

100g100g

Pieczony ziemniak  Pieczony ziemniak  10 zł10 zł

Zestaw sosów 3szt. Zestaw sosów 3szt.  6 zł 6 zł

SosSos  1szt.1szt.  2,50 zł  2,50 zł

ketchup, czosnkowy, meksykański, BBQ, pieprzowyketchup, czosnkowy, meksykański, BBQ, pieprzowy
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Gorące napojeGorące napoje

Kawa czarna  Kawa czarna  10 zł10 zł

Americano Americano  11 zł 11 zł

Kawa biała Kawa biała  12 zł 12 zł

EspressoEspresso  8 zł  8 zł

 Espresso doppio  Espresso doppio  14 zł 14 zł

Espresso machiato Espresso machiato  9 zł 9 zł  

Cafe latte  Cafe latte  15 zł15 zł

Cappuccino Cappuccino 14 zł14 zł

Kawa z likierem Kawa z likierem  28 zł 28 zł

Espresso, mleko, syrop waniliowy oraz likier Kahlua (40ml)Espresso, mleko, syrop waniliowy oraz likier Kahlua (40ml)

Kawa z rumem Kawa z rumem  28 zł 28 zł

Espresso, mleko, ciemny rum(40ml), bita śmietanaEspresso, mleko, ciemny rum(40ml), bita śmietana
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Herbaty Richmont - Herbaty Richmont - 14 zł14 zł

Ceylon Gold (czarna)Ceylon Gold (czarna)

Earl Grey Blue (czarna)Earl Grey Blue (czarna)

Rooibos Sunrice (czerwona ziołowa)Rooibos Sunrice (czerwona ziołowa)

Spicy Cinnamon (pikantny cynamon)Spicy Cinnamon (pikantny cynamon)

Gunpowder Green (zielona)Gunpowder Green (zielona)

Green Jasmine (jaśminowa)Green Jasmine (jaśminowa)

Peppermint Green (miętowa)Peppermint Green (miętowa)

White Pearl of Fujian (biała)White Pearl of Fujian (biała)

Forest Fruits (owoce leśne)Forest Fruits (owoce leśne)

Mexican Dream (pomarańczowo owocowa)Mexican Dream (pomarańczowo owocowa)

Peach Lemon Star ( brzoskwiniowo cytrynowa)Peach Lemon Star ( brzoskwiniowo cytrynowa)

Raspberry Pear (malinowo gruszkowa)Raspberry Pear (malinowo gruszkowa)

Melon Mint (melonowo miętowa)Melon Mint (melonowo miętowa)

Mango Maui (mango)Mango Maui (mango)

Yerba Mate Lemon (yerba mate cytrynowa)Yerba Mate Lemon (yerba mate cytrynowa)
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Herbaty zimowe (z alkoholem)Herbaty zimowe (z alkoholem)

Wine & Mexican Dream  Wine & Mexican Dream   26 zł 26 zł

150ml herbaty, 150ml grzanego wina, 20ml wódki,  150ml herbaty, 150ml grzanego wina, 20ml wódki,  
20ml syropu cukrowego, pomarańcza, goździki20ml syropu cukrowego, pomarańcza, goździki

Whisky & Ceylon Gold Whisky & Ceylon Gold  30 zł 30 zł

280ml herbaty, 40ml whisky, 10ml likieru pomarańczowego,  280ml herbaty, 40ml whisky, 10ml likieru pomarańczowego,  
10ml miodu, pomarańcza, kardamon, migdały, rodzynki10ml miodu, pomarańcza, kardamon, migdały, rodzynki

Herbaty zimowe (bezalkoholowe)Herbaty zimowe (bezalkoholowe)

Honey & Hot Raspberry   Honey & Hot Raspberry    16 zł 16 zł

300ml herbaty, miód, pomarańcza, goździki300ml herbaty, miód, pomarańcza, goździki

Orange & Spicy Cinamon Orange & Spicy Cinamon  17 zł 17 zł

300ml herbaty, 20ml miodu, 20ml soku z pomarańczy,  300ml herbaty, 20ml miodu, 20ml soku z pomarańczy,  
skórka z pomarańczy, cynamonskórka z pomarańczy, cynamon
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Herbaty mrożoneHerbaty mrożone

Forest Fruits    Forest Fruits     18 zł 18 zł

200ml herbaty, 10ml syropu cukrowego, lód, owoce leśne200ml herbaty, 10ml syropu cukrowego, lód, owoce leśne

Frozen Mango Maui  Frozen Mango Maui   18 zł 18 zł

200ml herbaty, brązowy cukier, limonka, lód, mango, ananas200ml herbaty, brązowy cukier, limonka, lód, mango, ananas

Green Mint Mojito  Green Mint Mojito   18 zł 18 zł

200ml herbaty, brązowy cukier, limonka, świeża mięta, lód200ml herbaty, brązowy cukier, limonka, świeża mięta, lód
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Zimne napojeZimne napoje

Coca colaCoca cola 250 ml  9 zł  250 ml  9 zł 

Coca cola zeroCoca cola zero 250ml  9 zł 250ml  9 zł

FantaFanta 250ml  9 zł 250ml  9 zł

SpriteSprite 250ml  9 zł 250ml  9 zł

Cappy Cappy 250ml  9 zł250ml  9 zł

pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka, grejpfrutowy, pomidorowy  pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka, grejpfrutowy, pomidorowy  
lub multiwitaminalub multiwitamina

Woda Kropla Beskidu niegazowana Woda Kropla Beskidu niegazowana 330ml  7 zł330ml  7 zł

Woda Kropla Beskidu gazowanaWoda Kropla Beskidu gazowana 330ml   7 zł 330ml   7 zł

Woda Kropla Beskidu niegazowana Woda Kropla Beskidu niegazowana 750 ml  12 zł750 ml  12 zł

Woda Kropla Beskidu gazowanaWoda Kropla Beskidu gazowana 750 ml  12 zł 750 ml  12 zł

FuzeteaFuzetea 9 zł  9 zł 
250ml cytrynowy z trawą cytrynową lub brzoskwiniowy z hibiskusem250ml cytrynowy z trawą cytrynową lub brzoskwiniowy z hibiskusem

Tonic Kinley Tonic Kinley 250ml 9 zł250ml 9 zł
Tonic Water, Virgin mojito, Bitter rose, Bitter lemonTonic Water, Virgin mojito, Bitter rose, Bitter lemon

Redbull Redbull 250 ml  12 zł250 ml  12 zł

Świeżo wyciskany sok jabłkowyŚwieżo wyciskany sok jabłkowy 200ml  11 zl 200ml  11 zl

Świeżo wyciskany sok pomarańczowy lub grejpfrutowyŚwieżo wyciskany sok pomarańczowy lub grejpfrutowy 200ml  14 zł 200ml  14 zł

LemoniadaLemoniada 1l  25 zł 1l  25 zł

LemoniadaLemoniada 0,5L  15 zł 0,5L  15 zł


