
NA  RAZIE  ZJEMY W BAZIE 
 

ZIELONE: sałata grecka: 12 zł 
  (sałata lodowa, ogórek, pomidor, papryka, oliwki, 

 czerwona cebula, ser typu feta, sos vinegreat) 
sałata z tuńczykiem: 12 zł 

  (sałata lodowa, ogórek, pomidor, papryka,  
 czerwona cebula, tuńczyk, sos vinegreat) 
sałata z kurczakiem: 12 zł 

  (sałata lodowa, ogórek, pomidor, papryka,  
  cebula, sos vinegreat+ polędwiczka z kurczaka na grilu) 

 

LEKKIE: zupy: 6 zł (pytać obsługę) 

Zupa krem lub inna zupa domowa  
  

BABCINE: pierogi ruskie: 10 zł  
  (ziemniaki gotowane, twaróg, cebulka) 

pierogi z mięsem: 12 zł  
(mięso mielone, cebula, przyprawy) 

               

SYTE:  wątróbka z gruszką w czerwonym winie: 15 zł  
  (wątróbka drobiowa, cebula,gruszka, ziemniaki,sałatka) 

filet z kurczaka: 15 zł  
  (mięso z grila, frytki, sałatka) 

karkówka z grila: 16 zł  
  (mięso z grila, ziemniaczki pieczone, sałatka) 

dorsz na parze: 18 zł  
  (filet z dorsza, brokuł na parze lub szpinak, sałatka) 
  polędwiczki w sosie kurkowym: 20 zł  
  (mięso, sos kurkowy, ryż w przyprawach, sałatka) 

 

ZAPIEKANE:  
na bazie makaronu:penBaza i szpinak: 14 zł  
  (makaron razowy, szpinak,cebula,czosnek śmietanka, ser mozarella) 

  Baza bolognese: 14 zł  
  (makaron, pomidory, mięso, czosnek,cebula, przyprawy, ser mozarella) 

Wilda Pory: 14 zł  
  (makaron, por, ser camembert,śmietana,przyprawy, ser mozarella) 

 

na bazie ziemniaków: 
Baza musakra: 15 zł  

  (ziemniaki, mięso mielone, bakłażan, beszamel)  

  zielona zapiekanka: 14 zł  
(ziemniaki, ser camembert, por lub brokuł, śmietanka, przyprawy.) 

Kurczę, szpinak!: 14 zł  
(ziemniaki, sos szpinakowy,ser lazur, cząstki kurczaka, przyprawy, ser.) 

 

DŁUGIE:  carbonara: 12 zł  
Makaron do wyboru  (makaron, boczek, cebulka, czosnek, śmietana) 

Tagliatelle lub spinacio: 12 zł  
Penne razowe (makaron, szpinak, czosnek, śmietana, przyprawy) 

  bolognese: 13 zł  
  (makaron, pomidory, mięso, czosnek,cebula, przyprawy) 
  penne z kurkami: 16 zł  
  (makaron, kurki, cebulka, śmietana, przyprawy)  
 

 



NA OKRĄGŁO:  pizza bazowa:   ᶲ24 -10 zł      ᶲ32 -12 zł 
   (ciasto, sos pomidorowy, ser) 
 
Dodaj do bazy: warzywa- cebula, papryka, kukurydza,  

 pieczarki, pomidor, oliwki, ananas 
       1,-   1,50,- 

szynka, kurczak, salami,kabanos,  
boczek ,tuńczyk, brokuły, szpinak,   2,-   2,50,- 

 
 ser pleśniowy, ser lazur, kurki   2,50,-   3,- 
 
 

  frytki: 5 zł 
  ziemniaczki: 6 zł 
 
 

A do PICIA 
(kawa molinari): kawa espresso/ czarna: 5 zł 
   kawa biała/ latte/ capuccino: 6 zł 
   kawa latte/ machiato/aromatico: 7zł 
   kawa mrożona/ frappe: 8zł 
 

herbata:  czarna, zielona, miętowa: 5zł 
   herbata mrożona: 6zł 
 
napoje:  cola, fanta, sprite, tonik: 4zł 
   woda gazowana lub nie: 4zł 
 
soki: (cappy)  jabłko, pomarańcza, grejfrut 

czarna porzeczka, banan: 4zł 
pomidor, multiwitamina: 4zł 

    
ALKOHOLE 
Wino:   hiszpańskie (lampka): 8 zł 
   butelka: 40 zł 
 
Piwo z beczki: żywe lub złote lwy   (0,5l): 6 zł   
(browar amber)               (0,3l): 5 zł 
   koźlak   (0,5l): 7 zł 
        (0,3l): 6 zł 
 
piwo butelkowe:  polskie, czeskie, litewskie: 6-8 zł    
       
  
DESERY  ciasto domowe: 6 zł (z owocami,sernik lub orzechowe) 
   Ice Baza: 10zł (3gałki lodów, bita śmietana, owoce) 

   Beza wilda: 10zł (masa bezowa, lody, bita śmietana, owoce) 
   koktail owocowy: 8zł 

czekolada na gorąco: 8zł 
 

  

SAŁATA           KAWA        PIWO (0,5l)  
     +          +      + 
 ZUPA           CIASTO       FRYTKI 
    15 zł        10 zł    10 zł 


