Zupy – na miły początek:
 Lepszy niż domowy rosół z makaronem
10zł
 Zupa rybna
13zł
 Zupa dnia (informacja u obsługi)
10zł

Dania rybne nie tylko dla wilków morskich:
 Filet z dorsza w zestawie z frytkami i domową surówką
 Flądra z patelni w zestawie z frytkami i domową surówką
 Filet z sandacza na grillowanych warzywach z kaszotto

30zł
28zł
36zł

Dania mięsne – i dla pani i dla pana:
 Golonka w marynacie z ciemnego piwa z pieczonymi ziemniakami oraz
zasmażaną kapustą, sos musztardowy, chrzan
28zł
 Kotlet schabowy podany klasycznie z ziemniakami oraz zestawem
domowych surówek
28zł
 Medalion drobiowy z pieczarkami podany z frytkami oraz domową
surówką
25zł
 Danie dnia (informacja u obsługi)

20zł

Dla naszych małych i większych milusińskich:
 chrupiące nuggetsy z kurczaka z frytkami

15zł

Sałatki - dla każdego coś miłego:
 Sałatka z grillowanym kurczakiem (mix sałat i ziół, grillowany kurczak,
pomidor, papryka, ogórek) z grzankami oraz sosem tzatziki
21zł
 Sałatka dla miłośników warzyw z perełkami mozzarelli (mix sałat i ziół,
oliwki, pomidorki koktajlowe, papryka, ogórek, prażony słonecznik) z
oliwą z pesto bazyliowym
21zł

Zapiekanki szybkie i pyszne:
 Zapiekanka klasyczna z farszem pieczarkowym, serem i sosem do
wyboru
12zł
 Zapiekanka flamenco z farszem pieczarkowym, chorizo, serem i sosem
do wyboru
12zł
Sosy: musztardowo-majonezowy, koktajlowy, tzatziki, czosnkowy

Panini – coś więcej niż tylko kanapka:
 Panini z grillowanym kurczakiem (sałaty, pomidor, ogórek, papryka) z
sosem koktajlowym
18zł
 Panini z gyrosem wieprzowym (sałaty, pomidor, ogórek, papryka) z
sosem tzatziki
18zł
 Panini z fetą (mix sałat i ziół, pomidor, ogórek, papryka) z sosem
jogurtowym
18zł

Burgery i Hot-Dogi nie tylko dla mięsożerców:
 Burger wołowy

18zł

(kotlet wołowy, sos musztardowo-majonezowy, cebula czerwona, sałata,
pomidor, ogórek konserwowy, rukola)

 Burger wegetariański Mexico

18zł

(kotlet warzywny z komosą ryżową, czarną i czerwoną fasolą, kukurydzą
cukrową, czerwoną papryką, salsa mixicana, sałata, nuta chilli)

 Burger buraczkowy z serem halloumi

18zł

(kotlet z buraczków z brązową soczewicą, cebulą, czosnkiem, pomidorem,
grillowany ser halloumi, sałata, pomidor, sos koktajlowy

 Hot- Dog wegetariański

15zł

(kiełbaska warzywna z komosą ryżową, czarną i białą fasolą, papryką, prażonym
brązowym ryżem, sałatą, ogórkiem, pomidorem, sosem musztardowomajonezowym)

Pizza – absolutnie najlepsza na Wyspie:
 Margherita
 Pizza do 3 wybranych składników
 Pizza do 5 wybranych składników

śr. 30 cm/45 cm

16zł/20zł
20zł/26zł
26zł/30zł

Każda nasza pizza zawiera sos pomidorowy i ser mozzarella
Składniki do wyboru: mozzarella, ser Lazur, pieczarki, szynka, salami, groszek, boczek,
kurczak, cebula biała/czerwona, papryka, rukola lub bazylia, tuńczyk, pomidor,
czosnek, ogórek kiszony/świeży, kukurydza, papryka peperoni, oliwki, ser Feta, kabanos,
kiełbasa, szpinak, ananas
Sosy: czosnkowy, koktajlowy (za dopłatą 2zł), pomidorowy – zawsze gratis:

Deser – słodka chwila zapomnienia:
Szarlotka na ciepło z gałką lodów waniliowych

15zł

KARTA NAPOJÓW
Napoje gorące:







Kawa Espresso
6zł
Kawa Americano
7zł
Cappuccino
8zł
Kawa Latte/Macchiato
9zł
Kawa Latte/Macchiato z syropem smakowym
Herbata czarna/zielona
5zł

10zł

Napoje zimne bezalkoholowe:
 Soki owocowe Cappy 0,25 l

5zł

(pomarańcza, jabłko, grapefruit, czarna porzeczka, pomidor, multiwitamina)








Coca-cola, Sprite, Fanta, Tonic 0,25 l
5zł
Fuze Tea 0,25 l (brzoskwinia, cytryna)
5zł
Woda Kropla Beskidu 0,33 l gazowana/niegazowana
Dzbanek soku (jabłkowy, pomarańczowy)
8zł
Dzbanek wody z cytryną
5zł
Pink limonade
9zł

4zł

(sok z cytryny, sok żurawinowy, woda sodowa, syrop cukrowy, lód)

 Mohito soft

10zł

(sok z limonki, limonka, kruszony lód, brązowy cukier, woda gazowana, mięta)

 Pina Colada Soft

10zł

(sok ananasowy, syrop kokosowy, lód)

 Piwo bezalkoholowe 0,33 l but.
5zł
 Kawa mrożona
9zł
 Kawa mrożona z gałką lodów waniliowych

12zł

Napoje alkoholowe:













Piwo regionalne 0,5 l but. (informacja u obsługi)
8zł
Piwo Lech, Tyskie, Żywiec 0,5 l but.
7zł
Piwo Żubr, Kasztelan niepasteryzowany, Specjal, Harnaś 0,5 l but.
Cydr 0,33 but.
5zł
Radler smakowy 2% 0,5 l but.
6zł
Karafka wina stołowego białego/czerwonego 0,5 l
15zł
Karafka wina stołowego białego/czerwonego 1 l
25zł
Whiskey Jack Daniel’s, Ballantines, Grant’s 40 ml
12zl
Wódka Żubrówka Biała, Soplica 40 ml
7zł
Tequila shot 40 ml
10zł
Martini Bianco 120 ml
15zł
Wódka Żubrówka Biała, Soplica 0,5 l but.
50zł

5zł

Drinki alkoholowe:
 Sex on the beach

17zł

(wódka, likier kokosowy, likier brzoskwiniowy, sok pomarańczowy, sok
żurawinowy)

 Mohito

18zł

(biały rum, sok z limonki, limonka, mięta, brązowy cukier, woda gazowana)

 Bezchmurne Niebo

14zl

(wódka, Blue curacao, sok z cytryny, sprite)

 Pina Colada

18zł

(biały rum, Malibu, sok ananasowy, śmietanka, lód)

 Cuba Libre

14zł

(biały rum, coca-cola, limonka)

 Whiskey z colą

16zł

(Jack Daniel’s, Ballantines, Grant’s)

 Bałtycka Rozkosz

16zł

(Gin, Blue Curacao, sprite, lód)

 Cosmopolitan

18zł

(wódka, Cointreau, sok żurawinowy, sok z limonki, brązowy cukier, lód)

 Margarita

16zł

(Tequila, Cointreau, sok z limonki, sour mix, lód)

 Mistolin

14zł

(wódka, sok pomarańczowy, sok żurawinowy, lód)

 Wściekły Pies

9zł

(wódka, sok malinowy, tabasco)

 Drink Dnia (informacja u obsługi)

10zł

