
JEDZENIE

Maślana jajecznica,  
pesto koperkowe z gorczycą,  
tost żytni, masło,  
rzodkiewka 21 zł

Młode ziemniaki, jajko mole, 
tuńczyk, aioli kaparowe,  
liście  26 zł

Omlet ze szparagami, 
straciatella, olej szczypiorek, 
tost żytni 25 zł

Kanapka z kurczakiem, hot sos, 
miód, sałata rzymska, chipsy, 
piklowany ogórek 36 zł

Jajka w koszulce,  
spiced ghee, jogurt,  
kolendra, pieczywo 24 zł

Maślany biskwit ze słodkim 
labneh, owoce, mięta 19 zł

KOKTAJLE 
ŚNIADANIOWE

Irlandzka Kawka 21 zł 
Dla potrzebujących uzupełnić 
cukier - z cytrusową bitą 
śmietanką!

Pomidor 25 zł 
Lekarstwo na kaca z 
opcjonalnym czipsem ze skórki 
z kurczaka. Napijesz się i zjesz. 

Earl Grey Sour 21 zł 
Kremowa wódka sour na bazie 
herbaty Earl Grey. 

Liczy się Rabarbar 19 zł 
Lekki i orzeźwiający 
rabarbarowy szprycer z 
egzotycznym finiszem. 

NAPOJE

Lemoniada (s/xl) 9/25 zł

Soki wyciskane 10 zł 
(grejpfrut, pomarańcza)

Espresso i nasz tonic 12 zł

Moccamaster 9 zł

Drip 10 zł

Niedzielne
Śniadanie

W KAŻDĄ SOBOTĘ  
I NIEDZIELĘ  
OD 10 RANO

FOOD

Buttery scrambled eggs,  
dill mustard seed pesto, rye 
bread, butter, radishes 21 zł

Young potatoes, mollet egg, 
tuna, caper aioli, greens  26 zł

Green asparagus omelette, 
straciatella, chive oil,  
rye bread 25 zł

Fried chicken thigh sandwich, 
hot sauce, honey, romaine 
lettuce, chips,  
pickled cucumber 36 zł

Poached eggs, spiced ghee, 
yogurt, cilantro, bread 24 zł

Buttermilk biscuit, sweet 
labneh, seasonal fruits,  
mint 19 zł

BREAKFAST 
COCKTAILS

Irish 21 zł 
Cold twist on Irish Coffee. 
Optional whipped cream for the 
sweet tooth!

Pomidor 25 zł 
Hangover remedy with optxional 
chicken skin chips. Eat & drink.

Earl Grey Sour 21 zł 
Creamy wódka sour  
with Earl Grey.

Liczy się Rabarbar 19 zł 
Light and refreshing, somewhat 
exotic spritz. 

BEVERAGES

Lemonade (s/xl) 9/25 zł 

freshly squezzed juice 10 zł 
(grapefruit, orange)

Espresso & our tonic 12 zł 

Moccamaster 9 zł

Drip 9 zł

Sunday 
Brunch

EVERY SATURDAY  
& SUNDAY @ 10AM


