przekąski
domowe flaczki wołowe

16

zupa tajska / ryba/ warzywa/ soba

18

ośmiornica / ziemniak / majonez chorizo / ratatouille

39

tatar wołowy / dodatki

24

pierogi z kaczką / kasza gryczana / masło szałwiowe / dynia 21

sałaty i pasty
kozi ser w panko / sałaty eko / owoce / dressing

32

wędzony kurczak / rzymska baby / sos koperkowy / paprykowy
/ warzywa

29

makaron orkiszowy / grzyby / natka pietruszki / peperoncino
/ wędzony cheddar / kiszony pomidor
29
makaron / krewetki / spinata / białe wino / warzywa

39

chicche ziemniaczane / ragout z dzika

34

risotto / comber z królika / świeży majeranek
/szynka parmeńska / grzyby

35

dania główne
ryba w cieście piwnym / frytki / jajko / sos tatarski
/ surówka z kiszonek

41

policzek wołowy / puree z palonego selera / szpinak
/ czosnek / dynia

39

golonka ze świni puławskiej / ziemniaki francuskie
/ kapusta włoska z boczkiem / sos

38

perliczka / mus z marchwi / bon-bon / warzywa sezonowe

48

kurczak zagrodowy / puree szałwiowe / warzywa sezonowe

32

desery
fondant czekoladowy / wiśnie / lody słony karmel

18

brulee pistacjowe

16

sernik kremowy

17
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śniadania
jajecznica / jaja do wyboru / zapytaj kelnera

17

omlet / warzywa sezonowe

17

szakszuka / chimichurri

15

hummus / tabbouleh / sambal

17

muffin xxl / jaja poche / bekon / szpinak / holender

21

parówka z sarny po kanadyjsku / żółty ser / boczek

22

frytki / jaja sadzone / kiełbaska / salsa pomidorowa

19

owsianka / owoce

13

słony donat
bekon

10

czekolada / sepia / matcha

12

salsa mango / gorgonzola

14

bieluch / papryka / chorizo

14

street food
szarpana świnia / buła / ogórek kiszony / sos

24

pręga wołowa w chrzanie / pączek / ogórki kiszone
w musztardzie/ warzywa

25

soba / wołowina / kim chi

27

wędzona kaczka w pączku / warzywa / sos autorski

25

ciastko ko. ko.

17
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MENU DZIECIĘCE
rosół / domowy makaron

8

makaron / masło / parmezan

15

chrupiący kurczak / domowe frytki / ketchup

18

pierogi z mięsem 4 szt.

12

frytki / ketchup

8

naleśnik / twaróg / owoce

10

lody / 3 kulki / zapytaj o dostępne smaki

12

napoje
espresso

6

doppio

10

macchiato

8

americano

10

cappuccino

10

latte

12

flat white

12

herbaty liściaste

9

herbata zimowa

12

grzane wino

14

lemoniada

12

świeżo wyciskane soki

12

pepsi / mirinda orange / 7 up / schwepes 0,2 l

6

soki i napoje Toma 0,2 l

6

woda gazowana / niegazowana 0,3 l

6

woda niegazowana / lekko gazowana / mocno gazowana 0,7 l

14

smoothies
ananas / mleczko kokosowe / pomarańcza / cytryna

16

mango / jarmuż / pomarańcza / limonka

16

jabłko / awokado / limonka / pietruszka

16

banan / masło orzechowe / jogurt naturalny

16

grejpfrut / imbir / sok jabłkowy / mięta

16

piwa
książęce pszeniczne

6/8

kozel Černý

7/9

pilsner urquell

8/10

kraft- zapytaj kelnera o dostępne piwa

do stolika od 6 osób doliczane jest 10% serwisu
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starters
homemade beef tripe soup

16

Thai noodle soup / fish / Vegetable / soba noodle

18

grilled octopus / french potatoes / lemon chorizo
/ ratatouille

39

beef tartare / topping

24

dumplings with duck stuffing / Buckwheat groats
/ sage butter / pumpkin

21

pasta and salads
panko goats cheese / fresh fruits / mix of salads

32

roman salad / chicken breast / paprika sauce

29

Spelt pasta / mushrooms / parsley / chilli pepper
/ smoked cheddar cheese / pickled tomato

29

pasta / prawns / spianata / white wine / vegetable

39

potato gnocchi / boar stew

34

risotto / saddle of rabbit / fresh marjoram / Parma ham
/ mushrooms

35

mains
cod fillet / chips / egg / tatar sauce

41

beef chicks / baked seleriac puree / spinach
/ Garlic / pumpkin

39

Pulawska pig ham hock / French potatoes
/ savoy cabbage /jus

38

guinea fowl / carrots / bon-bon / kale

48

free range chicken / potato and sage puree
/ seasonal veggies

32

desserts
chocolate fondant / cherries / salty caramel ice cream

18

pistachio crème brulle

16

cheese cake

17
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breakfast
scrambled eggs

17

egg omlette / veggies / bread

17

shakshouka / chimichurri

15

hummus / tabbouleh / sambal

17

muffin XXL / poached eggs / bacon / spinach / hollandaise

21

Canadian style Roe deer sausage/ cheese/ bacon

22

fries / fried eggs / sausage / tomato salsa

19

porridge / seasonal fruits

13

doughnut
bacon

10

chocolate / sepia / matcha

12

mango salsa / gorgonzola

14

bieluch cheese / pepper / chorizo

14

street food
pilled pork / bun / pickled cucumber / sauce

24

shin of beef in horseradish sauce / pearl barley
/ mustard pickled cucumber/ vegetables

25

soba / beef / noodles / kim chi

27

doughnut / spicy duck / house sauce

25

KO. KO. cake

17
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beverages
espresso

6

doppio

10

macchiato

8

americano

10

cappuccino

10

latte

12

flat white

12

leafs tea

9

winter style tea

12

mulled wine

14

lemonade

12

fresh squeezed juices

12

pepsi / mirinda orange / 7 up / schwepes 0,2 l

6

Toma juices 0,2 l

6

water still/ sparkling 0,3 l

6

still water / slightly carbonated / sparkling water 0,7 l

14

smoothies
pineapple / coconut milk / orange / lemon

16

mango / kale / orange / lime

16

apple / avocado / lime / parsley

16

grapefruit / ginger / apple juice / mint

16

beer
książęce / wheat beer

6/8

kozel Černý

7/9

pilsner urquell

8/10

craft beer / ask waiter
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Koktajle Drukarni
Cocktails from Drukarnia

Tajemnica drukarza 24
Gin Beefeater/ Havana3/ sour/ sok żurawinowy
Beefeater/ Havana3/ sour / cranberry juice
Stempel 25
Whisky Jim Beam/ cukier trzcinowy/ pomarańcza zest
Jim Beam/ cane sugar/ orange zest
Offset 25
wódka Ostoya/ sweet/ sour/ pepsi
vodka Ostoya/ sweet&sour mix/ pepsi
CMYK 25
4 szoty smakowe/4 shots
wódka Żubrówka biała/ pepsi/ blue curacao/ syrop malinowy/ sour
vodka Żubrówka white/ pepsi/ blue coracao/ raspberry syrup/ sour

Klasyki

/ Classics

Manhatan 25
Whisky Jim Beam/ Benini rosso/ angostura/ wisienka
Jim Beam/ Benini rosso/ angostura/ cherry
Vodka tini 22
wódka Żubrówka biała/ Benini bianco/ cytryna
vodka Żubrówka white/ Benini bianco/ citron
Espresso tini 25
wódka Żubrówka biała/ kahlua/ espresso/ wanilia
vodka Żubrówka white/ kahlua/ espresso/ vanilla
Caipiroska 22
wódka Żubrówka biała/ limonka/ cukier trzcinowy
vodka Żubrówka white/ lime/ cane sugar
Bronx 25
Gin Beefeater/ Benini rosso & extra dry/ pomarańcza
Beefeater/ Benini rosso & extra dry/ orange
Mojito 25
(klasyczne/ pomarańcza/ mango/ marakuja/ truskawka/ malina)
(classic/ orange/ passion fruit/ strawberry/ rasberry)
Rum Havana/ limonka/ mięta/ owoce/ cukier czcinowy
Havana/ lime/ mint/ cane sugar/ fruit
Daiquiri 25
(limonka/ banan/ truskawka/ malina)
(lime/ banana/ strawberry/ raspberry)
Rum Havana/ sweet & sour/ owoce
Havana/ S&S mix/ fruit
White coco Russian 25
wódka Żubrówka biała/ kahlua/ mleczko kokosowe
vodka Żubrówka white/ kahlua/ coco milk
Long island ice tea 27
wódka Żubrówka biała/ rum Havana/ tequila Olmeca/ gin Beefeater/
triple sec/ sweet & sour/ pepsi/
vodka Żubrówka white/ Havana/ Olmeca/ Beefeater/ triple sec/
s&s mix/ pepsi
do stolika od 6 osób doliczane jest 10% serwisu
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