
10,00 

7,00 / 9,00 

10,00

12,00

11,00

NAPOJE GORĄCE

6,00 / 9,00 

6,00 

6,00 

6,00 

NAPOJE ZIMNE
Burn 250 ml

Coca-Cola 250 ml

Coca-Cola Zero 250 ml

Fanta 250 ml

Sprite 250 ml

Tonic Kinley 250 ml

Fuzetea brzoskwinia 250 ml 

Fuzetea cytrynowa 250 ml

Sok Cappy 
pomarańcza / jabłko / 
multiwitamina / porzeczka 
250 ml

Kropla Beskidu
330 ml / 750 ml

Kropla Delice
330 ml / 750 ml

14,00

14,00

14,00Oreo Shake - ciastka Oreo, lody 
waniliowe, mleko, bita śmietana, 
sos czekoladowy 
300ml

Mango Shake - mus mango, lody 
waniliowe, mleko, bita śmietana 
300ml

Sok ze świeżych owoców 
(grejpfrut/pomarańcza/mix) 300ml

Lemoniada (cytrynowa/malinowa
/mango) 300ml

Ice latte 300ml

Caffe frappe 300ml

6,00 

10,00 

6,00 

6,00 

6,00 / 9,00 

6,00 

6,00 

NALEŚNIKI  WYTRA WNE

ZUPY

NALEŚNIKI  SŁODKIE

PA N CA K ES

Pieczarki, ser żółty, salami, szynka, sos     

Bolognese wołowe, warzywa, ser żółty, zioła, sos    

Kurczak w ziołach, ser pleśniowy Lazur, konfitura 
z żurawiny, gruszka, rukola, puder z palonych 
orzechów ziemnych, sos 

Szpinak świeży, mozzarella, suszone pomidory, 
pesto bazyliowe, jajko sadzone, sos    

Burrito - mięso wołowe, chilli, fasola czerwona, 
papryka, kukurydza, cebula, kwaśna śmietana, 
sos 

Kurczak w ziołach, mozzarella, suszone pomidory, 
pesto bazyliowe, rukola, sos 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

BURGERY  NALEŚNIKOWE

1.

2.

Lista produktów oraz alergenów dostępna u obsługi lokalu.
  Wszystkie ceny w PLN

NALEŚNIK SŁODKI

WYBIERZ SOS; 
malina, czarna porzeczka, wiśnia 

Dodatkowy sos

Bita śmietana

Gałka lodów (waniliowe/
czekoladowe/truskawkowe/
sorbet malinowy)

24,00

24,00

24,00

13,00 

16,00 

16,00 

18,00 

19,00 

20,00 

16,00

18,00 

20,00 

20,00 

20,00 

Domowa konfitura truskawkowa, cukier puder, sos 

Nutella, świeże owoce, bita śmietana, cukier puder, 
sos 

Twarożek z wanilią, skórka pomarańczy, cukier puder, 
sos 

Banan, nutella, serek waniliowy, cukier puder, sos

Gruszka, biała czekolada, mascarpone, cukier puder, 
sos 

Szarlotka - prażone jabłka, cynamon, beza, bita 
śmietana, lody waniliowe, sos śmietankowy

Milky Way Magic - serek śmietankowy, baton Milky 
Way, cukier puder, Magic Stars, bita śmietana, sos 

Rafaello - mascarpone, migdały, biała czekolada, 
wiórki kokosowe, lody waniliowe, płatki migdałowe 

NASZE NAPOJE

20,00 

20,00 8.

WŁOSKI - mięso wołowe, mozzarella, pesto, 
pomidor suszony, rukola, ogórek, pomidor,sos

HISZPAŃSKI - mięso wołowe, Chorizo, ser żółty, 
Tabasco, oliwki czarne, sałata, ogórek, pomidor, 
sos 

POLSKI - mięso wołowe, musztarda, ser żółty, 
boczek wędzony, ogórek, cebula, pomidor, jajko 
sadzone,sos 

Do każdego burgera naleśnikowego Coca-Cola 
Zero

5,00

NALEŚNIK WYTRAWNY

WYBIERZ CIASTO; 
pszenne, pełnoziarniste 

WYBIERZ SOS; 
pomidorowy, tzatzyki, czosnkowy, 
sambal hot, tysiąca wysp, 
koperkowo-jogurtowy

WYBIERZ SKŁADNIKI RODZAJ CIASTA PYSZNY SOS SMACZNEGO!

"Z miłosci do jedzenia i do naszych Gości"

NALEŚNIKI SZEFA KUCHNI 

1.

2.

3.

24,00

21,00 

23,00 

Żurek z kiełbasą i jajkiem 

Krem z pomidorów z grzankami

1.

2.

11,00 

11,00 

Herbata 300ml

Espresso / Doppio 40ml / 80ml 

Americano 150ml

Latte 350ml

Cappucino 150ml

3.

Pieczony łosoś w lisciach kafiru, serek 
Philadelphie, szpinak świeży, pomidorki 
cherry, sos koperkowy

Pancakes słodko-słone: słony karmel, 
chipsy bekonowe, popcorn, syrop klonowy

Szynka włoska, mozzarella, blanszowane 
brokuły, pomidory suszone, prażone pestki 
słonecznika, sos 

17,00 

20,00 

22,00 

21,00 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

22,00 

21,00 

2,50 

2,50 

2,50 

MAKARONY NALEŚNIKOWE

Bolognese - mięso wołowe, sos pomidorowy,  
ser Grana Padano, zioła, rukola

Kurczak w ziołach, szpinak, suszone 
pomidory, czosnek, Grana Padano, pesto 
bazyliowe

1.

2.

23,00 

23,00 

11,00

12,00

14,00

Classic klon - syrop klonowy, masło, cukier puder, 
świeże owoce 

Nutella classic - nutella, świeże owoce, sos 
śmietankowy, bita śmietana 

Oreo - krem Oreo, mascarpone, nutella, lody 
waniliowe, cukier puder

Love – nutella, mus truskawkowy, płatki białej 
czekolady, lody truskawkowe, bita śmietana, sos 
śmietankowy 

Ferrero – nutella, orzechy laskowe, mascarpone, sos 
śmietankowy, cukier puder, bita śmietana 

DESERY

Szarlotka domowa z lodami waniliowymi i musem 
malinowym

Lava cake - gorące czekoladowe ciastko z płynną 
czekoladą podawane z lodami waniliowymi

Deser lodowy - 3 gałki lodów z owocami, bitą 
śmietaną i sosem
(do wyboru: lody waniliowe, czekoladowe, 
truskawkowe, sorbet malinowy, sos czekoladowy, 
malinowy, mus truskawkowy)

1.

2.

12,00 

13,00 

arkadia

3. 14,00 


