


MENU

ź Śniadania

Zestaw śniadaniowy .................................................. 15 zł

(do wyboru: jajecznica, parówki, panini)

ź Rybki

Dorsz solo ............ 25 zł     Dorsz w zestawie .......... 39 zł

Halibut solo .......... 25 zł     Halibut w zestawie ....... 39 zł 

Łosoś solo ............ 25 zł     Łosoś w zestawie ......... 39 zł 

(ryba 200 g)                           (ryba 200 g, frytki, surówka)

Fishrollo® ............. 25 zł 

(do wyboru sos łagodny, ostry lub czosnkowy)

ź Dla dzieci

Nuggetsy ............. 15 zł      Nuggetsy w zestawie ... 25 zł 

(6 nuggetsów)                       (6 nuggetsów, frytki)

Frytki ...................... 10 zł     Surówka ......................... 5 zł

ź Kebab

Kebab w bułce ...........................18 zł (średni) 20 zł (duży)

Rollo Kebab .............................. 18 zł (średni) 20 zł (duży)

Fryto Kebab .............................. 18 zł (średni) 20 zł (duży)

Kebab na talerzu ....................................................... 25 zł 

ź Napoje

Woda ...................... 5 zł         Sok ............................... 7 zł 

Herbata .................. 5 zł          Kawa ............................ 8 zł 

Napój gazowany (Cola, Fanta, Sprite) ....................... 10 zł

Piwo lane ........................................ 10 zł (0,5 l), 7 zł (0,3 l)

Piwo butelkowe (Tyskie, Lech, Żywiec) ..................... 10 zł

Piwo Colberg (jasne / ciemne) ................................... 12 zł

Piwo smakowe ........................................................... 10 zł
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