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SZNYCEL SKOLNITY 
cienko wyklepany kotlet schabowy, ziemniaki opiekane, 
sałatka sezonowa

ŻEBERKO BARBECUE 
pieczone w sosie barbecue, ziemniaki opiekane, sałatka sezonowa

WIŚLAŃSKI WARKOCZ 
ppolędwiczka wieprzowa zaplatana z boczkiem, 
ziemniaki opiekane, sos kurkowy, sałatka sezonowa

POLĘDWICZKI Z GRILLA 
polędwiczki wieprzowe, ziemniak pieczony 
z masłem czosnkowym, sałatka sezonowa

STRIPSY Z KURCZAKA 
paski z kurczaka w cieście, frytki, dip ketchupowo-
mmajonezowy, sałatka sezonowa

NUGGETSY Z KURCZAKA 
panierowane kawałki z kurczaka, frytki

SER PANIEROWANY 
smażony ser, frytki, sos tatarski, sałatka sezonowa

PSTRĄG W SOSIE ŚMIETANOWOCYTRYNOWYM
filet z pstrąga, ziemniaki opiekane, sałatka sezonowa

KKOTLETY WEGAŃSKIE
kotlety z ciecierzycy (2szt.), frytki, sałatka sezonowa, sos wasabi łagodny

KIEŁBASA Z RUSZTU Z CEBULKĄ
z pieczywem i dodatkami (ketchup, majonez, musztarda)

OSCYPEK Z GRILLA Z ŻURAWINĄ
FRYTKI

40 zł

44 zł

42 zł

42 zł

36 zł

28 zł

32 zł

41 zł

40 zł

19 zł

20 zł
10 zł

DANIA

ROSÓŁ z makaronem
POMIDOROWA z makaronem
POMIDOROWA wegańska z paluchem drożdżowym
CZOSNKOWA z grzankami, żółtym serem i boczkiem
KWAŚNICA zabielana na wędzonce z ziemniakami

14 zł
15 zł
16 zł
17 zł
19 zł

ZUPY



SZNYCEL SKOLNITY

sałatka z kurczakiem
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TORTILLA Z KURCZAKIEM
grillowane paski z piersi z kurczaka, mix sałat, pomidor, 
ogórek zielony, cebula czerwona, sos czosnkowy

TORTILLA Z POLĘDWICZKAMI WIEPRZOWYMI
grillowane paski z polędwiczek wieprzowych, mix sałat, 
pomidor, ogórek zielony, cebula czerwona, sos czosnkowy

ddobierz do torlli FRYTKI

30 zł

31 zł

6 zł

TORTILLE

MAKARON ZE SZPINAKIEM I PIECZARKAMI
włoski makaron tagliatelle perino, w sosie szpinakowo-
śmietanowym z pieczarkami posypany parmezanem

MAKARON Z POLĘDWICZKĄ WIEPRZOWĄ
włoski makaron tagliatelle perino, paski z polędwiczek wieprzowych 
w sosie śmietanowo-czosnkowym posypany parmezanem

35 zł

37 zł

MAKARONY

BURGER Z SZARPANĄ WOŁOWINĄ
szarpana wołowina, ogórek kanapkowy, pomidor, 
cebula czerwona, strzępiasta sałata, sos coctailowy

BURGER Z KURCZAKIEM
grillowana pierś z kurczaka, ser cheddar, ogórek kanapkowy, 
pomidor, cebula, strzępiasta sałata, sos burger curry

BBURGER WEGE
kotlet z ciecierzycy, ogórek kanapkowy, pomidor, cebula, 
strzępiasta sałata, ser cheddar, sos łagodny wasabi

dobierz do burgera FRYTKI lub PIKANTNE PAPRYCZKI

33 zł

32 zł

33 zł

8 zł

BURGERY

SAŁATKA Z KURCZAKIEM
grillowana pierś z kurczaka, mix sałat, pomidorki koktajlowe, 
ogórek zielony, papryka, tarty oscypek, cebula czerwona, prażony 
słonecznik, sos czosnkowy, podawane z pieczywem czosnkowym

SAŁATKA Z GRILLOWANYM OSCYPKIEM
grillowany oscypek, mix sałat, pomidorki koktajlowe, papryka,
ccebula czerwona, ogórek zielony, sos miodowo-musztardowy, 
żurawina, podawane z pieczywem czosnkowym

SAŁATKA WEGAŃSKA Z FALAFELEM
falafel z cieciorki i kukurydzy, mix sałat, pomidorki koktajlowe, 
papryka, ogórek zielony, sos miodowo-musztardowy, cebula 
czerwona, podawane z paluchem drożdżowym

34 zł

34 zł

35 zł

SAŁATKI



STRIPSY Z KURCZAKA

FOCACCIA

- Potrawy przygotowywane są na bieżąco, okres oczekiwania może się różnić. 
- Zupy mogą zostać podane od razu po zamówieniu.

SKĄPA GOŚKA
sos z pomidorów, ser mozzarella

PROSIAK SĄSIADKI
sos z pomidorów, ser mozzarella, włoskie salami

TEŚCIU HELENY
sos z pomidorów, ser mozzarella, szynka, pieczarki

SSCYZORYK JANOSIKA
sos z pomidorów, ser mozzarella, szynka, salami, pieczarki, cebula

GÓRAL NA WYPASIE
sos z pomidorów, ser mozzarella, szynka parmeńska, rukola, 
parmezan, pomidorki koktajlowe, oliwa z oliwek

4 SYRY
sos z pomidorów, ser mozzarella, gorgonzola, parmezan, asiago

OOGRÓDEK TEŚCIOWEJ
sos z pomidorów, ser mozzarella, pieczarki, papryka, cebula, 
pomidorki koktajlowe, parmezan

SZARPANY FURIAT 
sos z pomidorów,ser mozzarella, szarpany wołowina, 
czerwona cebula, sos tzatziki

DONOS SĄSIADA
ssos z pomidorów, ser mozzarella, salami piccante, 
czerwona cebula, papryczki peppadew

KURZA TWARZ
sos z pomidorów, ser mozzarella, salami piccante, 
grillowany kurczak, mascarpone, suszone pomidory

dodatek mięsny / serowy / papryczki peppadew

dodatek warzywny

ssos czosnkowy / pomidorowy

25 zł

31 zł

32 zł

33 zł

38 zł

35 zł

332 zł

37 zł

35 zł

37 zł

7 zł
5 zł
3 zł

30 CMPIZZAopalanego drewnemz pieca

ODDECH MARYNY
ciasto wypieczone w piecu z rozmarynem, sól morska, oregano, 
czosnek, oliwa z oliwek 

MARYNA ZE MŁYNA
ciasto wypieczone w piecu, parmezan, oliwa z oliwek

ROZPALONA MARYNA
cciasto wypieczone w piecu, czerwone pesto z suszonych pomidorów

15 zł

17 zł

18 zł

FOCACCIA



Lech Premium z beczki
Książęce pszeniczne z beczki
Kozel ciemny z beczki
Butelkowe
Bezalkoholowe
Sok malinowy / imbirowy

0,3l/ 12 zł   0,5l/ 13 zł
0,3l/ 10 zł   0,5l/ 12 zł

0,3l/ 12 zł   0,5l/ 13 zł

0,5l/ 12 zł
0,5l/ 13 zł

2 zł

PIWO

herbata mrożona
herbata mrożona cytrynowa, kostki lodu, 
pomarańcza, cytryna

kawa mrożona 
kawa z mlekiem, zmiksowana z kostkami 
lodu, podana z gałką lodów waniliowych 
i i bitą śmietaną

napoje gazowane
Nestea
soki Tymbark
woda

15 zł

19 zł

0,5l/ 8 zł
0,5l/ 8 zł
0,2l/ 6 zł
0,5l/ 6 zł

NAPOJE ZIMNE

herbata ekspresowa czarna/owocowa
herbata liściasta Sir William’s
różne rodzaje 

espresso
kawa czarna
kawa biała
ccappuccino
lae
czekolada na gorąco
czekolada na gorąco
z bitą śmietaną 

grzaniec jabłkowy
bezalkoholowy

ggrzane wino
z pomarańczą /200 ml

8 zł
10 zł

8 zł
8 zł
9 zł
10 zł
10 zł
10 zł
11 zł

9 zł

15 zł

NAPOJE GORĄCE

SERNIK
SZARLOTKA
SZARLOTKA NA CIEPŁO
z bitą śmietaną i gałką lodów

OWOCOWY RAJ
2 gałki lodów Schöller, bita śmietana, 
oowoce sezonowe, mus mango, 
sos owocowy, rurka waflowa

CZEKOLADOWA BOMBA
2 gałki lodów Schöller, bita śmietana, 
sos czekoladowy, posypka ciasteczkowa 
Kit Kat, rurka waflowa

SŁODKOSŁONY
2 2 gałki lodów Schöller, bita śmietana, 
sos słony karmel, rodzynki, 
posypka Lion, rurka waflowa

16 zł
15 zł
21 zł

22 zł

22 zł

22 zł

DESERY

HERBATA
MROŻONA

CZEKOLADOWA
BOMBA


