
* Ceny promocyjne.  
Nie łączą się z innymi promocjami.

PASTEL DE QUESO FRIO                                                                                                                                   
Sernik na zimno z delikatnego mascarpone 
na herbatnikach, podawany z sosem 
truskawkowym

Mascarpone cheesecake on biscuit base served 
with strawberry sauce. 10,90          

EMPANADAS  
Latynoskie pierożki smażone na głębokim 
tłuszczu z nadzieniem do wyboru: 

 » Chili con carne – z mieloną wołowiną, 
papryką  i czerwoną fasolą

 » Jamón y queso – z szynką i serem 
mozzarella                                                     

Deep-fried Latin American dumplings with 
stuffing of your choice:
 » Chilli con carne – with minced beef, pepper 

and red kidney beans
 » Jamón y queso – with ham and mozzarella        

POLLO A LA PARRILLA  
Grillowana soczysta pierś z kurczaka 
podawana z frytkami i sałatką ze świeżych 
warzyw.

Grilled juicy chicken breast served with chips and 
fresh vegetable salad.    

BROCHETE DE POLLO  
Kawałki mięsa drobiowego owinięte 
plastrami bekonu  z pieczarkami i papryką 
nadziane na szpadę. Serwowane z  ryżem, 
domowymi frytkami i surówka. 

Pieces of poultry meat wrapped in slices of bacon 
with mushrooms and peppers threaded onto 
brochette, served with rice, home-made chips and  
salad.    

CHULETA DE CERDO  
Grillowany karczek z masłem czosnkowym, 
podawany z domowymi frytkami i surówką.

Grilled pork with garlic butter, served with home-
made chips, iceberg lettuce, olives, tomatoes and 
cucumber.   

PASTA CON POLLO Y TOMATE  
Makaron z kawałkami kurczaka, pieczarkami 
i papryką  w sosie pomidorowym.

Pasta with pieces of chicken, mushrooms and 
peppers in tomato sauce.    

BANANA CALIENTE  
Pieczone banany w cieście serwowane z 
bitą śmietaną i polewą.

Battered banana fritters served with whipped 
cream and icing.        

NOTICIAS

Chili con carne 15,90 zł 

16,90 zł 

16,90 zł 12,90 zł 

16,90 zł 

10,90 zł 

16,90 zł 

15,90 zł Jamón y queso 

CIASTO CZEKOLADOWE
z lodami, bitą śmietaną i musem 
truskawkowym.

A chocolate cake with ice cream, whipped cream 
and strawberry syrup.

10,90 zł 
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Nie łączą się z innymi promocjami.

Carbonara
Tagliatelle z boczkiem, cebulą i sosem 
śmietanowym.

Pasta tagliatelle with bacon, onion and cream 
sauce.

SAŁATKA CHOPS-KLOPS
Mix sałat z  klopsikami mięsnymi, 
pomidorem, papryczkami czereśniowymi 
nadziewanymi serkiem, cebulą, podawane z 
sosem wiedeńskim i pieczywkiem.

Meatball salad. The mix of salads with small 
meatballs, tomato, onion and cheese pickled cherry 
peppers, served with Viennese sauce and bread.

Drobiowa | Chicken 16,90 zł 
18,90 zł Z Owocami Morza | Seafood

Burgery serwujemy z sałatką, ogórkiem, 
pomidorem, cebulą i frytkami oraz sosem 
do wyboru: czosnkowym, pikantnym, 
słodko-ostry barbecue.

We serve our burgers with lettuce, cucumber, 
tomato, onion and chips, and the sauce of your 
choice: garlic, spicy, sweet and spicy barbecue.        

Ser | Cheese
Dodatki

2 zł 
2 zł Boczek | Bacon

Burger wołowy | Beef burger 17,50 zł 
16,00 zł Burger drobiowy | Chicken burger

ARMANDO  
Pierś drobiowa nadziewana serem 
mozzarella i ogórkiem, podana na fasolce 
szparagowej z ziemniakami opiekanymi i 
sosem pieczarkowym.

Chicken breast stuffed with mozzarella and 
cucumber, served on string beans with fried 
potatoes and mushroom sauce.

PAELLA
Tradycyjna hiszpańska potrawa z ryżem, 
marchewką, zielonym groszkiem i salsą 
pomidorową. 
A traditional Spanish dish with rice, carrot, green 
peas and tomato salsa. 

NOTICIAS

17,90 zł 22,90 zł 

16,90 zł 

Burgery  

Burgers  


