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Ży cz y my  sma cz n eg o .  
B o n  ap p et i t .  

Lista składników alergennych - załącznik II do rozporządzenia 1169/2011 

 

1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, 

a także produkty pochodne 

2. Skorupiaki i produkty pochodne;  

3. Jaja i produkty pochodne;  

4. Ryby i produkty pochodne, 

5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;  

6. Soja i produkty pochodne 

7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) 

8. Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki  

pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia i produkty pochodne 

9. Seler i produkty pochodne;  

10. Gorczyca i produkty pochodne;  

11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;  

12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą 

zawartość SO 2 

13. Łubin i produkty pochodne;  

14. Mięczaki i produkty pochodne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Goście 

Wszystkie potrawy przygotowujemy na bieżąco, dlatego czas ich przygotowania może przekroczyć 40 

min. 
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Śniadania 
Breakfasts 

 
Wyśmienita jajecznica z trzech jaj na maśle [3,7]       20zł 

Excellent three scrambled eggs with butter 
lub do wyboru: z pieczarkami, pomidorami, cebulą i szynką     21zł 

Or to choose from mushrooms, tomatoes, onion and ham 

Zimna płyta z serami i wędlinami [1]        50zł 
Selection of cheese  

Do śniadania dodajemy włoskie pieczywo Ciabatta z masłem czosnkowym lub ziołowym [7]  
 Breakfast served with the Italian Ciabatta bread and homemade garlic or herbal butter  
Ciabatta Oryginalna włoska bułka Ciabatta z masłem czosnkowym [1,7]     6zł 

Original Italian Ciabatta roll with garlic  
 

Przystawki 
Starters 

Bruschetta z pomidorami, bazylią, oliwą z oliwek i przyprawami [1]    22zł 
Bruschetta with tomato, basil, olive oil and spices 

Carpaccio [7]            40zł 
Z polędwicy wołowej z oliwą z oliwek, parmezanem, kaparami i sokiem z cytryny 

Sirloin served with olive oil, parmesan cheese, capers and lemon juice 

Tatar wołowy [3,7]           36zł 
podawany z cebulką, jajkiem, ogórkiem, majonezem grzybowym i kurkami marynowanymi 

Tatar served with onion, egg, cucumber, mushroom mayonnaise and marinated chanterelles 

Krewetki na winie z chrupiącą bagietką [1,2,4]       40zł  
Prawns in wine with a crispy baguette 

Sałatka Caprese z bazylią, sosem vinegret i bagietką [1,7,9]     32zł  
Caprese salad with basil, vinaigrette and baguette 
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Fantastyczne domowe zupy 
Delicious homemade soups  

Domowy rosół z makaronem (250 ml. ) [1,3]       20zł 
 Homemade chicken broth served with noodles 

Krem ze świeżych pomidorów z białą mozarellą ( 250 ml.) [7]     20zł 
 Tomato soup with mozarella cheese    

Zupa cebulowa pod pierzynką ( 250 ml.) [1,7]       22zł 
 Onion soup under the pizza dough 

Krem z pieczonego buraka na mleku kokosowym ( 250 ml.) [7]     23zł 
 Cream of roasted beetroot in coconut milk 

Domowe pierożki 

Homemade dumplings 

Pierożki ruskie - 7 sztuk [1,3,7]         28zł 
Dumplings stuffed with potato and cheese  

Pierożki z kaczki z truflami - 7 sztuk [1,3,7]        36zł 
Duck dumplings with truffles  

Sałatki 

Salads 

Primavera (Horiatiki) [7,10]          28zł 
Sałatka grecka z serem feta, pomidorem, papryką, ogórkiem, cebulą i oliwkami, sos  

Greek salad with feta cheese, tomato, pepper, cucumber, onion and olives, sauce 

La Sorrento [1,3,7,8]           32zł 
Sałatka z kurczakiem, serem Camembert, brzoskwinią, mandarynką, ananasem, 
kukurydzą i orzechami włoskimi 

Chicken salad with Camembert cheese, peach, mandarin, pineapple, corn and walnuts  

Sofia [1,7,10]            33zł 
Sałatka z pieczonym kurczakiem, rukolą, serem pleśniowym, melonem, pomidorkami 
grzankami czosnkowymi i sos miodowo-musztardowy 
 Salad with roasted chicken arugula, melon, tomatoes, blue cheese, garlic croutons  
 and honey - mustard sauce 

Łososiowa fantazja [1,3,4,10]          34zł 
Sałatka z łososiem wędzonym, ziemniaki pieczone, pomidor, cebula czerwona, natka pietruszki, 
jajko w panierce, rukola, sos miodowo-musztardowy  
 Salad with salmon, baked potatoes, tomato, red onion, green parsley, coated egg, arugula 

 and honey - mustard sauce 
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Pasta 
Spaghetti aglio e olio  [1,3,7]          26zł 
Oliwa, czosnek, papryczka piri piri, natka pietruszki, parmesan 
 with olive oil, garlic, piri piri pepper, parlsey and parmesan 

Spaghetti alla bolognese  [1,3,7]         30zł 
Z sosem mięsno -pomidorowym i parmezanem 
 with meat and tomato sauce and parmesan cheese 

Spaghetti carbonara [1,3,7]          32zł 
na boczku i cebuli z jajkiem, czarnym pieprzem i parmezanem 
 with onion, egg, black pepper and parmesan cheese 

Pappardelle z krewetkami i suszonymi pomidorami [1,2,3,7]     38zł 
z dodatkiem czosnku, cebuli, zielonej pietruszki, bazylii i parmezanu 
 with prawns and dried tomatoes garlic, onion, green parsley, basil and parmesan cheese  

Tagliatelle milanese [1,3,7]          33zł 
Z sosem śmietanowym, kurczakiem, kurkami i parmezanem 
 with a cream sauce, chicken, chanterelle, parmesan cheese  

Penne z bazyliowym pesto, suszonymi pomidorami, kaparami, czarną oliwką i rukolą [1,3,7,9] 32zł 
 Penne pasta with basil pesto, sun-dried tomatoes, capers, black olive and arugula 
Lasagne al Forno Bolognese  [1,3,7]         33zł  
Włoskie ciasto z sosem mięsno – pomidorowym, beszamelowym, zapiekane serem i pomidorami 

The Italian pastry with meat and tomato sauce, béchamel sauce,  
baked with cheese and tomatoes 

 

Risotto 
Risotto z borowikami, natką pietruszki i parmezanem [1,7]     33zł 
 Risotto with boletus mushrooms, parsley and parmesan cheese  

Ryby 
Fish 

Filetto di Salmone [4,7]        45zł  
Pieczony Filet z łososia z warzywami grillowanymi 
 Baked salmon with fried vegetables  

Pstrąg [4,7]            43zł 
Pstrąg z przyprawami i czosnkiem podawany z frytkami i warzywami gotowanymi 
 Trout with garlic, served with chips and boiled vegetables  

Zapiekany dorsz z pieca [1,3,4,7]         46zł 
w sosie z borowikami, parmezanem i grillowanymi ziemniakami 

Roasted cod from oven in boletus, parmesan chesse sauce and grilled potatoes  
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Dania mięsne 

Meat dishes 
Kieszeń szefa [7]           36zł 
Rolada z kurczaka faszerowana serem feta i szpinakiem z warzywami z patelni 
 Chef's pocket chicken roll stuffed with feta cheese and spinach with fried vegetables  

Żeberka Wieprzowe na ostro z puree ziemniaczanym i ogórkiem kiszonym    36zł 
 Devilled pork ribs with mashed potatoes and gherkin  

Kotlet De Volaille [1,3,5,7,8,9]         36zł 
z frytkami i surówką        
 Steak de volaille with fries and salad 

Sakwa schabowa [1,3,5,7,8,9]         40zł 
Z sosem z podgrzybków podawana z placuszkami ze szpinaku i surówką 
 Pork chop served with the sauce made from bolete mushrooms, spinach pancakes and salad 

Rolada Wołowa [1,3]           46zł 
Z kluskami i czerwoną kapustą 
 Beef roll with potato dumplings and red cabbage  

Polędwica Wieprzowa [7]          38zł 
Na sosie ze świeżych kurek z ziemniakami pieczonymi i surówką 

Pork tenderloin served with the sauce made from fresh chanterelle with baked potatoes and salad  

Placek po węgiersku [1,3,7]          38zł 
 Hungarian potato pancake 

 

Dania mięsne z grilla 
Grilled meat dishes  

Stek z polędwicy wołowej z pieczonym ziemniakiem i mixem sałat z sosem vinegret  [5,9] 80zł 
 Beaf sirloin steak with baked potato and salad mix with vinaigrette sauce  

Filet z Kurczaka [5,7,8,9]          35zł 
Filet z kurczaka z sosem tzatziki, frytkami i surówką 
 Chicken breasts chicken breasts with tzatziki and chips 
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Menu dla najmłodszych 
Menu for children 

Naleśnik z nutellą [1,3,7]          18zł 
 Nutella Pancake  
Nutella, bita śmietana 
 Chocolate, whipped cream 

Zestaw dla najmłodszych [1,3]         25zł 
Fileciki z kurczaka podawane z frytkami i marchewką 
 Set for children chicken breasts with chips and carrot 

Spaghetti alla bolognese  [1,3,7]         24zł 
Z sosem mięsno -pomidorowym i parmezanem 
 with meat and tomato sauce and parmesan cheese 

 
Dodatki do dań 

Additions to dishes 
Frytki               8zł 
 Chips  

Ziemniak pieczony w folii z masłem czosnkowym [7]       8zł 
 Potato baked in foil with garlic butter 

Ziemniaki pieczone w ćwiartkach          8zł 
 Potatoes baked in quarters  

Kluski z sosem mięsnym [1]       12zł 
Dumplings with meat sauce 

Ryż [1]             6zł 
 Rice 

Pieczarki smażone            10zł 
 Fried mushrooms 

Warzywa z patelni lub gotowane          10zł 
 Fried or boiled vegetables from the pan 

Fasolka szparagowa z masłem i bułką tartą [1,7]       10zł 
 String bean with butter and breadcrumbs 

Sos tzatziki  [7]            6zł 
 Tzatziki  

Zestaw surówek  [7]            7zł 
Set salads 
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Naleśniki 
Pancakes  

             
Naleśnik alla Sorrento [1,3,7]         28zł 
 Pancake alla sorrento 
Mozarella, feta, szpinak, kurczak, pomidor,  
 Mozarella cheese, feta cheese, spinach, chicken, tomato, 

Naleśnik alla Mexico [1,3,7]          28zł 
 Pancake alla Mexico 
Pikantny farsz warzywny, mięso mielone 
 Spicy vegetable filling, mincemeat 

Naleśnik Alpinus [1,3,7]          28zł 
 Alpinus Pancake  
Kurczak, oliwki, kapary, peperoni, ser mozzarella,  
 Chicken, olives, capers, peperoni, mozzarella cheese,  

Naleśnik z liśćmi szpinaku i serem feta [1,3,7]       25zł  
 Pancake with spinach leaves and feta cheese  

Naleśnik Florka [1,3,7]          25zł 
 Florek's Pancake  
Ser biały, brzoskwinia, banan, mandarynka, bita śmietana 
 Cottage cheese, peach, banana, mandarin, whipped cream 

Naleśnik z chałwą i pistacjami podawany z owocami i syropem klonowym [1,3,7,8]   28zł 
 Pancake with halva and pistachios served with fruit and maple syrup 
      

*dowolny dodatek do wybranego naleśnika                  od 3zł 

 * any additional component to the selected pancake 



   

Ży cz y my  sma cz n eg o .  
B o n  ap p et i t .  

Pizza 
  

0. Focaccia z oliwkami czarnymi i rozmarynem [1,3]      20zł  
Focaccia with black olives and rosemary 

1. Margarita [1,7]           29zł 
Sos pomidorowy, mozarella 
 Tomato sauce, mozzarella cheese 

2. Salami Pikantini [1,7]          35zł 
Sos pomidorowy, mozarella, salami 
 Tomato sauce, mozzarella cheese, salami 

3. Spinacci [1,3,7]           31zł 
Sos pomidorowy, mozarella, szpinak, czosnek, jajko 
 Tomato sauce, mozzarella cheese, spinach, garlic, egg 

4. Prosciutto [1,7]           40zł 
Sos pomidorowy, mozarella, szynka parmeńska, pomidorki koktajlowe, rukola 
 Tomato sauce, mozzarella cheese, ham prosciutto, cherry tomatoes, arugula 

5. Caprese [1,7]           33zł 
Sos pomidorowy, mozarella, biała mozzarella, pomidor, bazylia 
 Tomato sauce, mozzarella cheese, white mozzarella cheese, tomato, basil 

6. Regina [1,7]            32zł 
Sos pomidorowy, mozarella, pieczarki, szynka 
 Tomato sauce, mozzarella cheese, mushrooms, ham 

7. Tonno e Cipolla [1,4,7]          32zł 
Sos pomidorowy, mozzarella, tuńczyk, cebula czerwona 
 Tomato sauce, mozzarella cheese, tuna, red onion 

8. Roma [1,7]            33zł 
Sos pomidorowy mozzarella, pieczarki, szynka, salami 
 Tomato sauce, mozzarella cheese, mushrooms, ham, salami 

9. Sorrento [1,3,7]           33zł 
Sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, szynka, cebula, jajko 
 Tomato sauce, mozzarella cheese, mushrooms, ham, onion, egg 

11. Quatro Stagioni [1,7]          34zł 
Sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, szynka, szparagi, oliwki 
 Tomato sauce, mozzarella cheese, mushrooms, ham, asparagus, olives 

14. Góralska [1,7]           34zł  
Sos pomidorowy, smażone pieczarki, ser wędzony, żurawina 
 Tomato sauce, fried mushrooms, smoked cheese, cranberry 
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15. Pavese [1,7]           34zł 
Sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, szynka, cebula, salami 
 Tomato sauce, mozzarella cheese, mushrooms, ham, onion, salami 

16. Siciliana [1,4,7]           32zł 
Sos pomidorowy, mozzarella, anchois, kapary, oliwki, czosnek 
 Tomato sauce, mozzarella cheese, anchovies, capers, olives, garlic 

17. Pizza con il Pollo  [1,7]          33zł 
Sos pomidorowy, mozzarella, kurczak 
 Tomato sauce, mozzarella cheese, chicken 

19. Pizza alla Mafia [1,7]          33zł 
Sos pomidorowy, mozzarella, czosnek, cebula, podwójne oliwki, pepperoni 

Tomato sauce, mozzarella cheese, garlic, onion, pepperoni  
double helping of olives,  

20.Quattro Formaggi [1,7]          35zł 
Sos pomidorowy, mozzarella, Camembert, ser wędzony, ser pleśniowy 

Tomato sauce, mozzarella cheese, Camembert cheese,  
smoked cheese, blue cheese 

21.Carbonara [1,7]           35zł 
Sos pomidorowy, mozzarella, boczek, cebula, pieprz młotkowany, śmietana 
 Tomato sauce, mozzarella cheese, bacon, onion, pepper, cream 

22. Vegetariana [1,7]           35zł 
Sos pomidorowy, mozzarella, pieczarki, świeży pomidor, papryka, brokuły, 
kukurydza, groszek zielony, oliwki 

Tomato sauce, mozzarella cheese, mushrooms, fresh tomato, peppers,  
broccoli, corn, green peas, olives 

23. Wiejska [1,3,7]           34zł 
Sos pomidorowy, mozzarella, boczek, kiełbasa, jajko gotowane, ogórek kons., cebula 
 Tomato sauce, mozzarella cheese, bacon, sausage, egg, pickle, onion, 

24. 220V ( pikantna ) (spicy) [1,7]         34zł 
Sos pomidorowy, mozzarella, szynka, cebula, papryka pepperoni, chili 
 Tomato sauce, mozzarella cheese, ham, onion, pepperoni pepper, chili 

25. Pizza Candela Landelspizza [1,7]         34zł  
Sos pomidorowy, ser pleśniowy, salami, świeży pomidor 
 Tomato sauce, blue cheese, salami, fresh tomato 

26. Pizza alla Mexico [1,7]          34zł 
Sos pomidorowy, ser mozzarella, pikantny farsz warzywny, papryka pepperoni, papryka i mięso mielone 
 Tomato sauce, mozzarella cheese, spicy vegetable filling, pepperoni peppers, 
 pepper and mincemeat 
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27. Fantazja [1,7]          wg składników 
Składniki wg życzenia klienta 

Ingredients according to the customer's wishes 
28. Pizza chłopska [1,7]          40zł 
Pieczarki smażone, mięso mielone, kurczak, kukurydza, cebula 
 Fried mushrooms, minced meat, chicken, corn and onion 
 
 
Sos czosnkowy do pizzy (Garlic sauce to pizza) [7]      4zł 
Sos pomidorowy do pizzy (Tomato sauce to pizza)       4zł 
 
Dowolny dodatek do wybranej pizzy:         od 4zł 

 *** any additional components to the selected Pizza:             
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Desery 
Desserts 

 
Tiramisu ( 150g.) Wyjątkowy włoski deser [1,3,7]       22zł 
 Exceptional Italian dessert 

Szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi ( 200g.) [1,3,7]      20zł 
 Warm apple-pie with vanilla ice-cream  

Beza z kremem kawowym, prażonymi migdałami i sosem jagodowym [3,7,8]   25zł 
 Meringue with coffee cream, roasted almonds and blueberry sauc 
 

Lody 
Ice-cream 

 
Lody waniliowe z gorącymi malinami [7]        20zł 
 Vanilla ice-cream with hot raspberries 

Lody piernikowe [5,7,8]          19zł 
Z ciepłym sosem wiśniowym 
 Gingerbread ice-cream with warm cherry sauce 

Lody owocowe [7]           18zł  
Lody truskawkowe, owoce leśne, jabłkowo-wiśniowe, owoce, bita śmietana, mus truskawkowy 
 Fruit ice-cream - Strawberry ice-cream, forest fruits ice-cream, cherry-apple ice-cream, fruit,  

whipped cream, strawberry mousse 

Dla dzieci dwie gałki lodów [7]         12zł 
 For children, two scoops of ice cream 
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 Napoje gorące 

Hot drinks                         
     

Herbata Richmont            13zł 
 Richmont Tea 

Espresso            10zł 

Espresso doppio           12 zł 

Kawa czarna            11zł 
 Black coffe 

Kawa biała [7]           12zł 
 White coffe 

Cappuccino [7]           13zł 

Café con latte macchiato [7]          14zł 

 Kawa z ekspresu z dużą ilością mleka 
 Espresso with big amount of milk  

Kawa po wiedeńsku [7]           14zł 
 Kawa z ekspresu z bitą śmietaną  
 Viennese coffee - Espresso with whipped cream 

Czekolada na gorąco z bitą śmietaną [7]        15zł 
 Hot chocolate with cream 

 

Napoje rozgrzewające 
na chłodne wieczory 

Warming drinks for cold evenings  
Herbata zimowa z pomarańczą, goździkami, cytryną, miodem  
 i przyprawami           17 zł  

Winter Tea with orange, cloves, lemon, honey and spices 
Grzane winko (250ml) z pomarańczą, goździkami i miodem      16zł 
 Excellent mulled wine with orange, cloves and honey  
IRISH COFFE [7]           22zł 
Jameson 50ml, kawa, bita śmietana 
 Jameson, Coffee, whipped cream  
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Napoje zimne  
Cold drinks 

      
0,25l 8zł 

 
Tonic Water, Virgin Mojito, Bitter Lemon, Aperitivo, Ginger Ale  

0,25l 8zł 

      niegazowana , gazowana  

0,33l 
0,75l 

7zł 
15zł 

 cytrynowa z trawą cytrynową, brzoskwiniowa z hibiskusem  
0,25l 8zł 

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

0,25l 8zł 

 

0,25l 10zł 

 
Kawa mrożona z lodami waniliowymi [7]         16zł 
 Ice Coffee with vanilla ice cream 

Sok ze świeżych owoców pomarańczy lub grejpfruta (0,2l)     16zł  
 fresh fruit juice orange or grapefruit   

Sok ze świeżej marchwi (0,2l)          15zł 
 Fresh carrot juice 

 
 


