
CHRUPIĄCE KALMARY W  PANKO 24.90250 g

24.90

KREWETKI W PANIERCE PANKO 24.90

KREWETKI Z PATELNI  CHILLI Z MANGO 

24.90

PIECZARKI PANIEROWANE 

TATAR Z POLĘDWICY WOŁOWEJ

- danie bezmięsne

- danie pikantne

- polecamy do piwa

PRZEKĄSKI

16.90

34.90

250 g

100 g/100 g

10 szt.

10 szt.

CARPACCIO Z POLĘDWICY WOŁOWEJ 150 g



Z KURCZAKIEM NA OSTRO

 ŚRÓDZIEMNOMORSKA 

GRECKA

COLORE

SAŁATY

ser dor blue/ kurczak ostry/ sałaty/ pomarańcza/ grejpfrut/ pomidorki koktajlowe/avocado/
ogórek świeży/ parmezan/ sos vinegret /grzanki

sałaty/ pomidorki koktajlowe/ ogórek/ cebula czerwona/ ser feta/ papryka/ oliwki czarne/ sos
vinegret/ grzanki

34.90

36.90

24.90

34.90

sałaty/ kurczak/ gruszka/ ser dor blu/ pistacje/ pomidor /ogórek/pieczarki / sos vinegret/ grzanki z
bekonem

sałaty ,halloumi grillowane/ krewetki z patelni/oliwki czarne/ pomidorki koktailowe/ ogórek/
kapary/słonecznik/ sos vinegret/ grzanki

350 g

350 g

350 g

350 g

DOMÓW :
- grzanki czosnkowe   +2.90 
- grzanki czosnkowe z serem   +4.90

DODATKI
 

-KRĄŻKI CEBULOWE /200 g/ -14.90 zł
-HOT CHILI mix/SOS SAMBAL,PAPRYCZKI JALAPENO/- 6,90



VEGAŃSKA Z CIECIERZYCĄ 300 g 14.90

KURKOWA Z PIEROŻKAMI MIĘSNYMI 300 g 15.90

ROSÓŁ Z MAKARONEM

300 g

BARSZCZ CZERWONY Z PIEROŻKAMI MIĘSNYMI 300 g

17.90

11.90

14.90

ZAMIEŃ MAKARON NA :
- pierożki  +4.90

DOMÓW :
- grzanki czosnkowe   +2.90 
- grzanki czosnkowe z serem   +4.90

ZUPY

GULASZOWA Z WIEPRZOWINĄ NA OSTRO

300 g



SHORMA GÓRALSKA

SHOARMA Z HARRISĄ NA OSTRO

SHOARMA "JAK WIEPRZ"

filet z kurczaka-200 g/ zapieczony z oscypkiem i żurawiną/frytki steak house-200 g/sałaty w
sosie vinegret/chrupiące pieczywo

chrupiące żeberko wieprzowe BBQ-350 g/ zapieczone z serem i pieczarkami/frytki steak
house- 200 g/sałaty w sosie vinegret/ pieczywo

filet z kurczaka-200 g w ostrych przyprawach zapieczony z serem i pieczarkami/frytki -200 g/sałaty w
sosie vinegret/chrupiące pieczywo

SHOARMY

SHOARMA KLASYCZNA ZE SZPINAKIEM A'LA BO#EMA

SHOARMA HALLOUMI

SHOARMA ZŁOCISTA CURRY

filet z kurczaka 200 g/ zapieczony z serem/szpinak/pieczarki/frytki steak house-200 g/krążki
cebulowe-4 szt/sałaty/chrupiące pieczywo

filet z kurczaka curry -200 g / zapieczony z serem ,pieczarkami i jalapeno/frytki steak house- 200/sałaty
w sosie vinegret/chrupiące pieczywo

filet z kurczaka 200 g /  zapieczony z serem halloumi i pieczarkami/frytki steak house-200
g/sałaty w sosie vinegret/chrupiące pieczywo

SHOARMA "PO BYKU"
polędwica wołowa-180 g/ zapieczona z serem i pieczarkami/frytki steak house -200 g/sałaty
w sosie vinegret/chrupiące pieczywo 

36.90

34.90

32.90

34.90

34.90

35.90

66.90

DOMÓW DOWOLNY SOS  /2,90 zł / :
-CZOSNKOWY
-SŁODKIE CHILI
-REMOULADA
-MEKSYKAŃSKI

SHOARMA VEGE
chrupiące tofu wędzone-180 g/ zapieczone z serem vege i pieczarkami/frytki steak house -200 g
sałaty w sosie vinegret/chrupiące pieczywo 

32.90

SHOARMA "GRECKA KOFTA"
kofty wieprzowe z serem feta-7 szt  zapieczone z serem i pieczarkami /sos tzatziki/frytki steak house
-200 g/sałata grecka /chrupiące pieczywo 

38.90

DODATKI
 

-KRĄŻKI CEBULOWE /200 g/ -14.90 zł
-HOT CHILI mix/SOS SAMBAL,PAPRYCZKI JALAPENO/- 6,90



BURGER CLASSIC

BURGER AMERICAN

BURGER NACHOS

BURGER CHICKEN

BURGER "JAK WIEPRZ"

BURGERY

wołowina  150g/majonez/sałata/pomidor/ogórek konserwowy/cebula/frytki steak house-200 g

wołowina 150g/majonez/ser cheddar/bekon/ogórek konserwowy/cebula/sałata/sos
BBQ/frytki steak house -200 g

burger wołowy 150g/ostry sos/ser cheddar/bekon/jalapeno/cebula
czerwona/pomidor/sałata/nachos/sos meksykański/frytki- 200 g

kurczak 180 g/majonez//pomidor/sałata/ogórek konserwowy/cebula/frytki steak house- 200 g

 karczek wieprzowy 250g/majonez//pomidor/sałata/ogórek konserwowy/cebula/frytki
steak house-200 g

32.90

32.90

32.90

32.90

33.90

BURGER HALLOUMI
wołowina 150g/majonez/halloumi/bekon/jalapeno/cebula
czerwona/pomidor/sałata/sos remoulada/frytki steak house -200 g

34.90

DOMÓW DOWOLNY SOS  /2,90 zł / :

-CZOSNKOWY
-SŁODKIE CHILI
-TYSIĄCA WYSP
-KETCHUP
-MEKSYKAŃSKI

-KRĄŻKI CEBULOWE /200 g/ -14.90 zł

BURGER VEGE
 burger z warzyw 150 g/majonez vege/pomidor/sałata/ogórek konserwowy/cebula/frytki
steak house-200 g

32.90

-HOT CHILI mix/SOS SAMBAL,PAPRYCZKI JALAPENO/- 6,90



-CZOSNKOWY
-SŁODKIE CHILI
-TYSIĄCA WYSP
-KETCHUP
-MEKSYKAŃSKI

-KRĄŻKI CEBULOWE /200 g/ -14.90 zł
-HOT CHILI mix/SOS SAMBAL,PAPRYCZKI JALAPENO/- 6,90

STEKI

STEK Z POLĘDWICY WOŁOWEJ A'LA BO#EMA

STEK Z POLĘDWICY WOŁOWEJ Z SOSEM Z ZIELONEGO PIEPRZU

STEK Z POLĘDWICY WOŁOWEJ Z CHRUPIĄCYM BEKONEM

BLACK ANGUS STEK

polędwica wołowa-180 g ,grillowany oscypek/żurawina/frytki steakhouse-200 g /zestaw
sałat w sosie vinegret

polędwica wołowa-180 g ,szparagi/zapiekanka francuska ziemniaczana

polędwica wołowa-180 g ,warzywa grillowane/ kurki z patelni / chrupiący bekon/
musztarda Dijon

polędwica black angus -180 g /kompozycja grillowanych warzyw/zielone szparagi/frytki
steakhouse-200 g/pieczarki panierowane -100 g

59.90

59.90

59.90

75.90

TOMAHAWK Z ANTRYKOTU WOŁOWEGO
stek tomahawk z antrykotu / ok 1000 g/ /kompozycja grillowanych warzyw z
kurkami/musztarda Dijon /gruba sól morska/masło czosnkowe /frytki steakhouse-200 g/

137.90

T-BONE  Z ROSTBEFU Z POLĘDWICĄ I KOŚCIĄ 
stek wołowy suchodojrzewający  z antrykotu / ok 500 g/ /kompozycja grillowanych warzyw z
borowikiem/musztarda Dijon /gruba sól morska/masło czosnkowe /frytki steakhouse-200 g/

119.90



RYBY

CHRUPIĄCY DORSZ 
filet z dorsza /180-200 g/ w chrupiącej panierce/frytki steak house /brokuły
panierowane

STEK Z ŁOSOSIA 

stek z łososia -/180-200 g/ryż jaśminowy/warzywa grillowane/sos cytrynowy

PSTRĄG Z PATELNI
chrupiący pstrąg /300-400 g/ smażony na maśle migdałowym /frytki steak house/warzywa
grillowane

39.90

43.90

41.90

 :

DOMÓW DOWOLNY SOS  /2 ,90zł / :

-CZOSNKOWY
-SŁODKIE CHILI
-TYSIĄCA WYSP
-KETCHUP

-KRĄŻKI CEBULOWE /200 g/ -14.90 zł
-PIECZARKI PANIEROWANE /250 g/- 16.90



TO I OWO

      PIEROGI ZE SZPINAKIEM                                                            11szt

PIEROGI Z MIĘSEM WIEPRZOWYM ,KAPUSTĄ I GRZYBAMI                  11 szt                                         

        PIEROGI UKRAIŃSKIE                                       11 szt

PIEROGI Z  BORÓWKĄ I TWAROŻKIEM         11 szt
polane sosem waniliowym

okraszane cebulką

okraszane boczkiem i cebulką

18.90

19.90

19.90

19.90

- zapiecz na patelni lub panieruj swoje pierogi   +2.90
 -domów sałatkę colesław lub sałaty z sosem winegret  +4.90

-domów dowolny sos /czosnkowy,meksykański,słodkie chili,ketghup/ + 2,90
-może domów frytki steak house  ?        + 9.90

 
POLECAMY ZUPEŁNIE NOWY ZESTAW

OPIEKANE LUB PANIEROWANE PIEROGI/TAKIE JAK LUBISZ/ ,FRYTKI STEAK HOUSE ,PANIEROWANE
PIECZARKI ,SOS /TAKI JAK LUBISZ/

KOTLET SCHABOWY  
ziemniaki lub frytki steak house / kompozycja surówek 

AROMATYCZNY DE VOLAILLE Z SEREM I PIETRUSZKĄ 
frytki steak house / kompozycja surówek surówek 

POLĘDWICZKA WIEPRZOWA
 na plackach  ziemniaczanych  w sosie kurkowym/kompozycja surówek  

FILET Z KURCZAKA W ZIOŁACH Z PARY
szpinak/ pieczarki/ ryż/ sałaty w sosie winegret

PLACKI ZIEMNIACZANE ZBÓJA-DRWALA  
gulasz wieprzowy /pieczarki/oscyper grillowany  /śmietana/ogórek kiszony ,colesław ,buraczki 

33.90

35.90

38.90

34.90

32.90

siekany szpinak/ suszone pomidory/ ser feta  

CHRUPIĄCE ŻEBRO BBQ
żebro wieprzowe 350 g frytki steak house / sałaty w sosie winegret /sos BBQ

SKWIERCZĄCY STEK Z KARCZKU  BBQ
karczek  wieprzowy podany na gorącym kamieniu- 300 g /frytki steak house / sałaty w sosie winegret 

34.90

35.90



SZARLOTKA NA CIEPŁO

SERNIK BO#EMA

PANNA COTTA

DESERY

18.90

19.90

14.90

lody waniliowe/bita smietana

gorące wiśnie/bita śmietana

SUFLET CZEKOLADOWY
lody waniliowe/ mus truskawkowy/ bita śmietana

19.90

mus truskawkowy/ bita śmietana



UCZTA DLA PRZYJACIÓŁ

PARTY MIX 89.90

199.90MUNCHIE BOX AMERYKAŃSKI

MUNCHIE BOX WEGETARIAŃSKI

 burgery clasic 4 szt/ żeberka BBQ -350 g/ nuggetsy -12 szt/ krążki cebulowe- 200 g
/pieczarki panierowane -250 g/  frytki steak house -400 g/  3 sosy do wyboru

tofu panierowane -180 g/pieczarki panierowane -250 g/brokuły panierowane -200 g/ kalafiorki
panierowane-200 g/krążki cebulowe -200 g /        frytki steak house -400 g/ 3 sosy do wyboru 

pierogi z mięsem w panko-11 szt/ pieczarki panierowane-200g/kofta wieprzowa  z serem feta-7
szt/nugetsy -6 szt /frytki- 200 g /sosy-czosnkowy,słodkie chili,meksykański /sałaty w sosie winegret

   99.90

-CZOSNKOWY
-SŁODKIE CHILI
-TYSIĄCA WYSP
-KETCHUP
-MEKSYKAŃSKI

-KRĄŻKI CEBULOWE /200 g/ -14.90 zł
-HOT CHILI mix/SOS SAMBAL,PAPRYCZKI JALAPENO/- 6,90

DOMÓW DOWOLNY SOS  /2 ,90zł / :



NAPOJE GORĄCE 

ESPRESSO

ESPRESSO DOPIO

KAWA PO WIEDEŃSKU

LATTE

CAPPUCINO

AMERICANO

HERBATA

7.90

11.90

12.90

13.90

9.90

11.90

7.90

40ml

80ml

250ml

300ml

250ml

250ml

400ml



NAPOJE  ZIMNE

DOMOWA LEMONIADA 

8

7

8

12

13

SOK ŚWIEŻO WYCISKANY

KAWA MROŻONA

12/20

14

15

różne rodzaje (o szczegóły pytaj obsługę)

pomarańczowy lub grejfrutowy lub pomarańczowo-grejfrutowy

gałka loda/bita śmietana

250ml

330ml

250ml

250ml

250ml

330m/1ll

250ml

300ml





PIWO BECZKOWE
10/12

0,3/0,5l

PIWO BUTELKOWE
15

0,5l

0,4l 11

13

12

15

13

10

0,5l

0,5l

0,5l

12

0,5l

0,5l

0,5l



WÓDKI CZYSTE



GINY



WHISKY



RUMY






