MENU
rodzinna restauracja
domowa kuchnia

rekomendowana przez Mistrza Polski Baristów Latte Art 2010
i
Szkołę Baristów – Studio Latte Art
Używamy lokalnych produktów

Menu dla dzieci
Zupy (Na życzenie miksujemy zupy)
Rosół z domowym makaronem
10.90
Zupa dnia
10.90

Dania obiadowe
Naleśnik z dżemem, twarogiem, nutellą, cukrem pudrem lub bitą śmietaną (1szt)
9.00
Domowe pierogi
z mięsem drobiowym „mini” (8szt)
ruskie (4szt)
z sezonowymi owocami i śmietaną - na słodko (4szt)
14.90
Placuszki z jabłkami (4szt)
13.90
Domowy makaron z truskawkami w śmietanie lub śmietaną z cukrem
14,90
Pierś z kurczaka
panierowana, ziemniaki, ryż biały lub frytki, surówka
20.90
Kotlecik devolay z kurczaka
ziemniaki, ryż biały lub frytki, surówka
23.90
Domowe kurczaczki nuggets w kształcie misia, frytki
20.90
Frytki, ketchup
8.00

Desery
Oryginalna włoska gorąca czekolada z bitą śmietaną
13.90
Puchar lodowy
lody 3 gałki, owoce, bita śmietana, sos
15.00
smaki: wanilia, owocowe, czekolada
Baby lody
(dzieci same wybierają dodatki)
lody gałka - 3.90
sos / owoce / bita śmietana - 2.00
Koktajl owocowy sezonowy 12,90 / 350 ml

Zupy
Rosół z kurcząt i indyka z domowym makaronem i zieloną pietruszką
11.90
Zupa dnia
11.90-14.90

Domowe pierogi (7 szt)
Z mięsem drobiowym
okrasa z cebuli, zielona pietruszka
22.90
Z twarogiem i ziemniakami – „ruskie”
śmietana lub okrasa z cebuli, zielona pietruszka
22.90
Ze szpinakiem, fetą i czosnkiem
pesto pietruszkowe
23.90
Z sezonowymi owocami – na słodko
śmietana
23.90

Sałaty
Sałata z polskim serem kozim
marynowana gruszka i buraki, orzechy włoskie, mix sałat
grzanki ziołowe, sos z czerwonej porzeczki
26.90
Sałata a’la Cezar
kurczak grillowany, parmezan, pomidorki koktajlowe, mix sałat
grzanki, sos cezar z anchois
26.90

Dania rybne
ZUPA
Zupa rybna z pstrąga i łososia z zielonym groszkiem i koprem
15.90

DANIA GŁÓWNE
Pstrąg z pieca
z regionalnej hodowli
pieczony w całości z koprem, masłem, cytryną i czosnkiem
ziemniaki lub fryty, surówka z białej kapusty, pesto miętowo-pietruszkowe
42.90
Flądry z patelni
świeże od Rybaka Leszka z Sopotu, z dzisiejszego połowu
ziemniaki lub fryty, surówka z białej kapusty
30.90
Śledzie w śmietanie
z ziemniakami w mundurkach
moczone w wodzie gazowanej z gryką
cebula, jabłko, ogórek kiszony, ziemniaki w mundurku, koper
27,90

SAŁATA
Sałata z łososiem
marynowanym w soli morskiej, cukrze i cytrynie
jajko gotowane, czerwona cebula, pomidorki koktajlowe, prażony słonecznik,
mix sałat, grzanki ziołowe, sos musztardowo-miodowy
26.90
DODATKI
Talerz surówek i sałaty do dań głownych
8.90

Dania mięsne
Zapytaj, które danie możemy przygotować bez glutenu

Schab z kością
marynowany w mleku i cebuli, panierowany, smażony na domowym smalcu
ziemniaki, kapusta na ciepło z koprem
31.90
Pierś z kurczaka
marynowana w ziołach, grillowana
ryż ze słonecznikiem, mix sałat, sos z suszonych pomidorów, orzechów włoskich i oliwy truflowej
36.90
Wątróbka drobiowa
smażona na klarowanym maśle z cząstkami jabłek
ziemniaki, sałata z rzodkiewką, kwaśną śmietaną i szczypiorem, sos z czerwonej porzeczki
28.90
Gołąbki drobiowe
gotowane z ryżem, w kapuście
ziemniaki z koprem, sos ze świeżych pomidorów
28.90
Polędwiczki wieprzowe
marynowane w ziołach, grillowane
ziemniaki, fryty lub ryż, mix sałat, sos śmietanowy z marynowanym zielonym pieprzem
37.90
Żeberka wieprzowe
marynowane w pomidorach, wędzonej papryce, miodzie, wędzonych śliwkach i piwie, duszone
ziemniaki lub fryty, ogórki Babci Krysi
34.90
Cielęcy sznycel
marynowany w mleku, smażony na klarowanym maśle
ziemniaki, jajko sadzone, surówka z białej kapusty, masło czosnkowe
43.90
Naleśniki z kurczakiem i szpinakiem
zapiekane w piecu (2szt), mix sałat, pesto pietruszkowe, sos śmietanowo-serowy
31.90
DODATKI
Talerz surówek i sałaty do dań głownych
8.90

Desery
Szarlotka domowa, na ciepło z lodami waniliowymi i bitą śmietaną
12.90
Sernik domowy z ciepłym sosem cytrynowym
13.90
Ciasto domowe lub deser dnia
zapytaj o cenę
Oryginalna włoska gorąca czekolada z bitą śmietaną
13.90

Napoje
Kompot owocowy
5.90 / szklanka 350ml
17.00 / dzbanek 1l
Sok ze świeżych owoców (pomarańcze, grejfruty)
13.90 / 350ml
Koktajl owocowy sezonowy
12.90 / 350 ml
Woda ze świeżą miętą i limonką
6.90 / 350ml
Woda Kropla Beskidu (gazowana, niegazowana)
6.00 / 330ml
Soki owocowe CAPPY
6.00 / 250 ml
Nestea
6.00 / 250 ml
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Tonic Kinley
6.00 / 200 ml

Zawsze świeżo mielona kawa
Espresso
7.00
Espresso macchiato
espresso, mleczna piana
7.90
Espresso doppio
podwójne espresso
8.50
Espresso con panna
espresso, bita śmietana
7.90
Espresso affogato
espresso, lody waniliowe
8.90
Cappuccino
espresso, mleczna piana
8.90
Latte
espresso, spienione mleko, mleczna piana
11.90 / 350ml
13.90 / 450ml
Latte z syropem
latte z syropem (migdał, wanilia, czekolada, karmel, orzech, cynamon, mięta)
12.90 / 350ml
14.90 / 450ml
Latte mocha
espresso, syrop czekoladowy, spienione mleko, bita śmietana
15.90
Americano
podwójne espresso przedłużone wodą lub mlekiem
9.90
Cappuccino kasztanowo-różane z mleczną pianą
specjalnie dla BabyCafe.pl w/g receptury Mistrza Polski Latte Art 2010
15.90
Latte piernikowo-czekoladowe z bitą śmietaną
specjalnie dla BabyCafe.pl w/g receptury Mistrza Polski Latte Art 2010
15.90

Zimna kawa
Latte mrożona
espresso, kostki lodu, lody waniliowe, zimne mleko, syrop waniliowy, bita śmietana
15.90
Latte lodowa
espresso, kostki lodu, zimne mleko, syrop waniliowy, bita śmietana
14.90
Latte pomarańczowo-migdałowa
specjalnie dla BabyCafe.pl w/g receptury Mistrza Polski Latte Art 2010
15.90

Herbaty
Herbaty Ronnefeldt
Teavelope
English Breakfast, Earl Grey, Assam, Classic Green, Lemon Sky, Peppermint, Red Berries, Winterdream
6.50
Tea-Caddy
10.50
Earl Grey
herbata Darjeeling, bergamotka
Morgentau®
mieszanka Senchy – zielonej herbaty o dużych liściach, kwiaty słonecznika, róża, bławatek, mango
Cream Orange
liście krzewu Roibosh, wanilia, pomarańcza
Fitness Tea
mieszanka liści krzewu Roibosh, mięta, anyż
Sweet Berries
truskawka, malina, jabłko, dzika róża

