
PIKNIK

Fircykąski  28 zł
focaccia | rostbef | halloumi | tapenada | oliwa

Nasza kiełbasa  15 zł
sznita | ogórek

Rubo żymła 
bułka maślana | szarpana wieprzowina |  24 zł 
colesław | ogórki małosolne | sos bbq

lub

bułka maślana | grillowane warzywa |  26 zł 
ser bałkański | orzechy | rukola

Cuda na kiju  35 zł
karminadel | młode ziemniaki | nasz boczek | 
sezonowe warzywa | sos ziołowy

Śląski klasyk 43 zł
rolada wołowa z kiełbasą śląską z własnej  
wędzarni | kluski śląskie | modro kapusta

Klusek śląskich ile dusza zapragnie.

HERBATA

Darjeeling  10 zł
herbata czarna

Sencha 10 zł
herbata zielona

Earl Grey 10 zł

Rosehip & Hibiscus 10 zł
napar z dzikiej róży i hibiskusa

Tropical Delight  10 zł
napar o smaku mango i wanilii

Forest Fiesta    10 zł
napar z mięty nana i bazylii azjatyckiej  
z dodatkiem białej czekolady

PIKNIK DLA DZIECI

Pycha naleśniki! 
waniliowy twarożek | owoce sezonowe  16 zł
lub

domowa nutella | owoce sezonowe  18 zł

KAWA

Espresso  8 zł
Doppio 10 zł
Kawa czarna 10 zł
Kawa z mlekiem 10 zł
Cappuccino  10 zł
Cafe Latte 12 zł

ZUPY 

Chłodnik sezonowy 14 zł

Żur 15 zł

Karta ogrodowa Karta ogrodowa
JLLLLLLK

JLLLLLLK

JLLLLLLK

JLLLLLLLLLK

DANIA

NAPOJE GORĄCE

NAPOJE ZIMNE

KOKTAJLE ALKOHOLOWE

BUBBLE BERRY

Truskawka 23 zł
aperol | gin | cytryna | rabarbar |  
On Lemon rabarbarowy 

Jagoda 25 zł
wódka lemon three | cytryna |  
trawa cytrynowa | mięta | frizzante  

Malina 24 zł
jarzębiak | aperol | cytryna | pomarańcza | 
frizzante

NAPOJE GAZOWANE

Coca Cola, Coca Cola Zero 250 ml 6 zł

Fanta, Tonik 250 ml  6 zł

On Lemon 330 ml  10 zł
limonka, rabarbar, agrest, śliwka, pomarańcza,  
czarna porzeczka, yerbata, matchbata, kola  

NAPOJE NIEGAZOWANE

Soki Cappy 250 ml  6 zł
pomarańczowy, jabłkowy, porzeczkowy,  
grejpfrutowy, pomidorowy

Woda (0,3 / 1 litr)  4 zł  /  7 zł

Herbata mrożona   14 zł
Kawa mrożona 18 zł
Lemoniada klasyczna (0,3 / 1 litr)  7 zł  /  15 zł 

KLASYCZNE

Royal Mohito 23 zł
ciemny rum | frizzante | mięta |  
brązowy cukier

Aperol Spritz 25 zł
aperol | frizzante | woda gazowana | 
pomarańcza    

Tom Collins 24 zł
gin | sok z cytryny | syrop cukrowy |  
woda gazowana

DESERY

Słoiczek 14 zł
owoce | beza | bita śmietana

Przez różowe okulary 21 zł
domowe lody z kwaśnej śmietany | truskawki 
w winie | mus z czekolady ruby | maślane  
ciastko | pistacje 

Rubinowy bąbel 19 zł
mus z białej czekolady | galaretka malinowa | 
cremeux porzeczkowe | pralina ruby

LANE 

Lager lane (0,3 / 0,5 l)  8 zł / 10 zł
Piwa lane rzemieślnicze (0,3 / 0,5 l) 10 zł /  13 zł

HOUSE WINE 

Frizzante (125 ml / 0,5 l karafka)  14 zł / 46 zł
Pinot Grigio (125 ml / 0,5 l karafka) 15 zł /  60 zł

BUTELKOWE

Piwa rzemieślnicze  0,5 l 14 zł
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