
 
 
 
 
 

Starter 
 

Anchovies pissaladiere,  
pizza w stylu francuskim z karmelizowaną cebulą, czarnymi oliwkami i 
anchovies, 
 
 
Reblochon Pissaladiere,  
pizza w stylu francuskim z karmelizowaną cebulą i serem reblochon, 
  
 
 
 
 

Przystawki 
 

Gazpacho,  
zupa podawana na zimno z surowych warzyw, octu i oliwy z grzankami, 
 
Prawn gretine,  
krewetki w sosie prowansalskim, 
 
Feuillete provencale,  
Ratatouille z serem kozim na cieście francuskim, 
 
Calmari,  
krążki kalmarów podawane z sosem tatarskim,  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
Dania główne 

 
Cod in bacon / peas puree / vierge sauce,  
dorsz zawijany w boczku podany na puree z groszku z sosem dziewiczym, 
 
Escalope de veau / potato dauphinoise,  
panierowana cielęcina podana z demi-glace i gratiną ziemniaczaną, 
 
Salmon / fresh vegetables / bearnaise sauce,  
łosoś ze świeżymi warzywami i sosem bearneńskim, 
 
Salad with goat cheese and roasted vegetables,  
sałatka z kozim serem i pieczonymi warzywami, 
 
Poulet grille / potato dauphinoise, 
grillowana pierś z kurczaka z gratiną ziemniaczaną i sosem grzybowym, 
 
Risotto vert,  
risotto z zielonych warzyw, 
  

 
 
 

Desery 
 

Creme brulee,  
zapiekany deser o smaku waniliowym 
 
Tarte fine aux pommes,  
tarta jabłkowa 
 
Coupe noire,  
lody waniliowe z sosem z ciemnej czekolady 
 
Pavlova,  
tradycyjny deser z bezą i świeżymi owocami 



 
PIZZA 

1. Margherita            23 PLN 

sos pomidorowy, ser mozzarella 

2. Capriciosa            29 PLN 

sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, pieczarki 

3. Hawajska            29 PLN 

sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka, ananas 

4. Salame             32 PLN 

sos pomidorowy, ser mozzarella, salami 

5. QuaBro Fromaggi           36 PLN 

sos pomidorowy, ser mozzarella, ser camembert, ser lazur, ser feta 

6. Pomodori Secchi           29 PLN 

sos pomidorowy, ser mozzarella, czarne oliwki, czerwona cebula, suszone pomidory 

7. Vegeteriana            29 PLN 

sos pomidorowy, ser mozzarella kulki, suszone pomidory, ser feta, pomidorki koktajlowe, szpinak świeży 

8. Salame Piccante            34 PLN 

sos pomidorowy, ser mozzarella, salami piccante, czerwona cebula, pieczarki, czarne oliwki, chilli 

9. ProsciuBo di Parma           33 PLN 

sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka prosciu;o, czosnek, rukola, oliwa czosnkowa, parmezan 

10. Con Bresaola e rucola          37 PLN 

sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka Bresaola, oliwki zielone, ogórek konserwowy, rukola 

11. Pizza a Salome            35 PLN 

sos jasny, łosoś wędzony, pomidorki cherry, rukola 

  


