
Podziel się swoją opinią na  

Codziennie możesz
sprawdzić danie dnia

na naszym FB:

/ malagaropczyce

88 132 44 55 



Espresso 5 zł
Espresso doppio 8 zł 
Americano 5 zł 
Americano z mlekiem 6 zł 
Cappuccino 6 zł 
Cappuccino smakowe 6.50 zł 
czekoladowe / karmelowe / kokosowe
/ waniliowe / orzechowe

Cappuccino z bitą śmietaną 7 zł 
Caffe latte 8 zł 
Caffe latte smakowe 8.50 zł 
czekoladowe / karmelowe / kokosowe
/ waniliowe / orzechowe

Caffe latte z bitą śmietaną 9 zł 
Mrożone latte z lodami i bitą śmietaną 12 zł 

Kawy

Herbaty 
Herbata czarna / zielona / owocowa / ziołowa 4 zł
Herbata w dzbanku 7 zł
Herbata rozgrzewająca (sezonowa) 10 zł
z cytryną, malinami, goździkami i miodem

do wyboru:

pomarańcza / grejpfrut / jabłko 10 zł 
/ marchew / dowolny mix 

Soki świeżo wyciskane

Shake z bitą śmietaną
do wyboru:

truskawkowy /  czekoladowy 9 zł 
/ waniliowy / karmelowy

Napoje zimne
Kompot 3 zł
Coca cola / Coca cola zero / Fanta / Sprite 5 zł 
Cappy 4.50 zł
pomarańcza / multiwitamina / jabłko / czarna porzeczka

Kropla Beskidu 4.50 zł
gazowana / niegazowana

Śniadania podawane do 10:59

Żurek z jajkiem i kiełbasą oraz pieczywem 7.50 zł 
Jajecznica z dodatkami 14 zł
z trzech jaj z cebulką, na szynce / na boczku,
ogórek, pomidor, ser żółty, pieczywo

Tosty 10 zł
dwie sztuki z serem żółtym i szynką

Chłopskie jadło 15 zł
ziemniaki zapiekane z boczkiem
i szynką w jajecznym omlecie

Dania główne
Sprawdź co dziś serwujemy
na danie dnia!

Kotlet schabowy lub drobiowy 18  zł 
z ziemniakami i zestawem
surówek / kapustą zasmażaną 

Polędwiczki wieprzowe 25.50 zł 
w sosie borowikowym z opiekanymi
ziemniakami i zestawem surówek 
Grillowany filet drobiowy 21 zł 
z warzywami gotowanymi, sosem
serowym i kaszą gryczaną 

Pierogi ruskie 11 zł
Pierogi z kapustą 12 zł 
Pierogi z mięsem 13 zł 
Pierogi ze szpinakiem i serem feta 14 zł
Pierogi z suszoną śliwką / z wiśniami 13 zł 

Pierogi *

* 1/2 porcji stanowi 70% ceny potrawy

Naleśniki *

Naleśniki z serem i owocami 15 zł
Naleśniki z serem i gorącym sosem wiśniowym 14 zł
Naleśniki z jabłkami i bitą śmietaną 14 zł
Naleśniki z dżemem i owocami 13 zł 
Naleśniki z nutellą, bananem i bitą śmietaną 15 zł 

Sałatki
Sałatka z kurczakiem 17.50 zł
kurczak, sałata lodowa, pomidor, papryka, ogórek,
oliwki, grzanki, sos winegret, sos musztardowo-miodowy

Sałatka z kurczakiem light 17.50 zł 
kurczak, sałatka lodowa, pomidor, suszone pomidory,
pestki nasion, grzanki, sos balsamiczny

Sałatka grecka 16.50 zł
ser feta, sałata lodowa, pomidor, ogórek,
papryka, oliwki, grzanki, sos winegret

Sałatka z tuńczykiem 17.50 zł
tuńczyk, sałata lodowa, pomidor, oliwki,
czerwona cebula, jajko gotowane, grzanki, sos winegret

Czas oczekiwania na dania z karty: 20 min.
Może się on wydłużyć w porze obiadowej. 

Piwa regionalne
Sprawdź aktualną ofertę
piw rzemieślniczych


