A LITTLE ABOUT THE WORD NIFTY
Nifty: Adjective
1. Attractively stylish or smart: a nifty place to eat.
2. Very good; ﬁne; excellent: a nifty idea.
3. Substantial; sizable: A nifty portion.
4. Something nifty, as a clever remark or joke.
Origin: 1868, perhaps theatrical slang, a shortened,
altered form of magniﬁcent.
—

Jeżeli mają Państwo alergię pokarmową, proszę poinformować nas o tym
przy składaniu zamówienia. Pozwoli nam to przygotować danie
dostosowane do Państwa potrzeb.
Z pełną listą alergenów możecie Państwo zapoznać się osobiście.

PIWO BECZKOWE
—
Carlsberg (0,3 l)

13 pln

Carlsberg (0,5 l)

15 pln

PIWO BUTELKOWE
—
Okocim Porter (0,5 l)

15 pln

Okocim Pszeniczne (0,5 l)

15 pln

Carlsberg bezalkoholowy (0,3 l)

12 pln

Piwa rzemieślnicze, browary regionalne

zapytaj kelnera

WODY
—
Górska Natura gazowana, niegazowana (0,3 l)

6 pln

Cisowianka niegazowana (0,7 l)

15 pln

Cisowianka Perlage musująca (0,7 l)

15 pln

Karafka wody niegazowanej (1 l)

15 pln

SOKI, LEMONIADY
—
Świeżo wyciśnięty sok pomarańczowy / grejpfrutowy (0,25 l)
Sok owocowy Toma (0,2 l)
pomarańcza, grejpfrut, jabłko, czarna porzeczka, pomidor
Domowa lemoniada

15 pln
7 pln
10 pln

NAPOJE GAZOWANE
—
Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7 Up, Schweppes tonic (0,2 l)

7 pln

Naturalne lemoniady Fentimans (0,275 l)

14 pln

Red Bull (0,25 l)

12 pln

NAPOJE GORĄCE
—
Espresso, Americano

10 pln

Espresso macchiato, double espresso, cappuccino, latte

12 pln

Gorąca czekolada

18 pln

Dzbanek herbaty
assam, darjeeling, ceylon, earl grey, japan sencha (zielona),
miętowa, rumianek, herbaty owocowe

10 pln

Ceny zawierają VAT i nie obejmują obsługi.
10% napiwek doliczany jest do rachunku przy obsłudze grup 10-osobowych i większych.

PRZYSTAWKI
—
Wędzony kurczak, mango i awokado, sałaty, dressing musztardowo – miodowy 28 pln
Tatar z łososia, orzechy, palone masło 38 pln
Wołowina teriyaki, orientalna sałatka, marynowane grzybki 39 pln
Poznański gzik, ziemniaki, sałatka z ogórków 25 pln
Tatar wołowy z polędwicy wołowej, piklowane warzywa, żółtko 39 pln
Przegrzebki, pierożki z kaczki, chorizo, szpinak 39 pln

ZUPY
—
Zupa dnia 17 pln
Poznański Rumpuć 19 pln
Zupa rybna chowder 21 pln

SAŁATKI
—
Sałatka Cezar z krewetkami lub kurczakiem 39 pln
Sałatka Nicejska z grillowanym tuńczykiem 41 pln
Sałata z grillowanych warzyw, ciecierzyca, jogurt z ogórkiem 31 pln

DANIA GŁÓWNE
—
Mięso
Szarpana łopatka ze Świni Złotnickiej, pyza, purée z kalafiora i kardamonu,
grillowana dymka, pomidory confit 45 pln
Burger z wołowiny rasy Hereford, marynowana cebula, ser Bursztyn,
słodki sos chili, domowe frytki 40 pln
Stek z polędwicy wołowej, ziemniaki Hasselback, letnie warzywa, sos z zielonym pieprzem 79 pln
Biodrówka jagnięca, młode ziemniaki, purée z mięty i zielonego groszku,
dżem z czerwonej papryki 61 pln

Wegetariańskie
Pappardelle, boczniaki, cukinia, pomidory, oliwa bazyliowa 32 pln
Aromatyzowany kalafior, dhal, tabbouleh 36 pln
• Z serem halloumi
• Z tofu (VEGAN)

Ryby
Pieczony morszczuk, letnie warzywa, sos szczawiowy 42 pln
Łosoś confit, młode ziemniaki, fenkuł w cydrze, raita 53 pln

DESERY
—
Deser dnia 21 pln
Domowe lody i sorbety, krem, kruche ciastko 21 pln
Mus śmietankowy, owoce sezonowe, beza 21 pln
Biszkopt limonkowy, chantilly waniliowe, żel i lody truskawkowe 21 pln
Ceny zawierają VAT i nie obejmują obsługi.
10% napiwek doliczany jest do rachunku przy obsłudze grup 10-osobowych i większych.
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