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)

12 pln

Carlsberg (0,5 l)

14 pln

PIWO BUTELKOWE
—
Okocim Porter (0,5 l)

13 pln

Okocim Pszeniczne (0,5 l)

13 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

Cisowianka silnie gazowana (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

15 pln
7 pln

Domowa lemoniada

10 pln

Soki z rodzinnej spiżarni Zosia (0,33 l)

12 pln

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

7 pln

Naturalne lemoniady Fentimans (0,275 l)

12 pln

Red Bull (0,25 l)

12 pln

NAPOJE GORĄCE
—
Kawa amerykańska

9 pln

Espresso

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, SAŁATKI
—
Sałatka Caesar z kurczakiem 36 pln
Sałatka Caesar z krewetkami 38 pln
Tatar z buraka, kozi ser, orzechy pekan, kolendra, chili 29 pln
Rybne placuszki z limonką, sos z majonezu i kaparów 32 pln
Sałatka ze śledzia matiasa, jajko przepiórcze, jogurt z cytrusami, kawior 37 pln
Tatar wołowy z polędwicy Hereford, pikle, soja, żółtko 39 pln
Poznański gzik z pyrą 22 pln

ZUPY
—
Zupa dnia 14 pln
Poznańskie ślepe ryby, krokiet z estragonem, wędzony sum 17 pln
Rosół z kaczki, warzywa julienne, kasza manna z pomarańczą 17 pln

DANIA GŁÓWNE
—
Mięso
Szarpana łopatka ze Świni Złotnickiej, pyza, purée z pieczonego selera, podgrzybki,
pomidory confit 39 pln
Burger wołowy, gorgonzola, dżem cebulowy, boczek, domowe frytki, coleslaw 39 pln
Stek z polędwicy wołowej, ziemniaki Hasselback, pieczona pietruszka z makiem,
sos z zielonego pieprzu 85 pln
Gęś confit, polenta z szałwią i suszonymi pomidorami, purée z czerwonej kapusty, jarmuż,
sos z żurawiną 49 pln

Wegetariańskie
Gnocchi, podgrzybki, ser Bryndza, brukselka 37 pln
Tagliatelle, pesto bazyliowe, szpinak, suszone pomidory, ser Emilgrana 36 pln
Korma curry z ciecierzycą, ryż, warzywa (wegańskie) 32 pln

Ryba
Gulasz rybny (dorsz, łosoś, mule, krewetki), chleb na zakwasie, szafran, pomidory,
rouille czosnkowe 49 pln
Łosoś Jurajski teriyaki z polskiej hodowli ekologicznej, pieczone ziemniaki, kukurydza,
pak-choy 52 pln

DESERY
—
Deser dnia 16 pln
Mus sernikowy z żelem limonkowym, ciasto sezamowe, sorbet z mięty i ogórka 18 pln
Tarta czekoladowa z musem malinowym, lody jogurtowe z tonką 18 pln
Knedel ze śliwką, kruszonka cytrusowa, lody śmietankowe,
sos śliwkowy z koniakiem (podawane na ciepło) 18 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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