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Menu kanapkowe
Bułka - 3,70 zł/szt (zawinięte w folie)
•

Tradycyjny Ham – bułka, masło, szynka, sałata,
rzodkiewka, papryka, ogórek świeży.

•

•

Italiana – bułka, masło, mozzarella, pomidor,
Staropolska - bułka, masło, pieczeń wieprzowa,
sałata, dip chrzanowy, pomidor

•

Pomodoro – bułka, jogurt naturalny, kukurydza,
masło, papryka, pomidor suszony, sałata, ser żółty,
twaróg

Nowy Meksyk – bułka, masło, kurczak,
kukurydza, fasola czerwona, sos meksykański,
sałata

oliwki, bazylia, sałata

•

Firmowa – bułka, masło, marchewka, kurczak,
ogórek, majonez, sałata

•

La Paris – bułka, masło, ser brie, winogrono,
orzech włoski, sałata

•

•

Kanapki De Lux -2,70 zł/szt (trójkątne, z

Madziar - bułka, masło, salami, sałata, pomidor, pieczywa ciemnego, podawane na tacy)
papryka

•

Mechico – bułka, masło, kurczak wędzony,
pomidor, papryka, kukurydza, sałata

•

Tradycyjny cheese - bułka, masło, ser żółty,
sałata, papryka, ogórek świeży, rzodkiewka

•

Jajcarz – bułka, masło, jajko, majonez,
szczypiorek, rzodkiewka

•

Tuna cream – grahamka, masło, pasta z
tuńczyka, ogórek konserwowy, papryka, kukurydza

•

Wiosenna – bułka żytnia, masło, twaróg,
rzodkiewka, szczypiorek, pomidor.

•

Robotnicza – bułka, masło, ser żółty, kiełbasa,
ogórek kiszony, cebulka, sos BBQ

•

Fantazja – bułka, masło, ser brie, żurawina, płatki
migdałowe, sałata.

•

Mona Lisa smile – bułka, masło salami, ser

•
•
•
•
•
•
•
•

Kajzerka - 2,90 zł/połówka (rozłożona
podawana na tacy) :
•

brie, oliwki, papryka, sałata.

•

Jodłujący Franz – bułka, masło, szynka
szwarcwaldzka, ser wędzony, ogórek konserwowy,
pomidor, rzodkiewka, sałata

•

Kryzysowa – bułka, masło, musztarda, ogórek
konserwowy, pasztet, sałata

•

Mass Effect – bułka, masło, bekon, omlet,
szczypiorek, majonez

•

Fit – bułka, masło, rzodkiewka, ogórek, pomidor,

•
•
•
•
•
•

oliwki czarne, ser feta, sałata

•

Sałatkowa – bułka, masło, szynka, papryka,
ogórek konserwowy, żółty ser, ketchup majonez,
kiełki

łosoś, ser ziołowy, pomidor, ogórek zielony,
szczypiorek, sałata,
szynka szwarcwaldzka, ser wędzony,
pomidor koktajlowy, korniszon, papryka, oliwki,
sałata,
ser gorgonzola, winogrono, orzech, sałata,
mozzarella, pomidor suszony, pesto z bazyl
pomidor koktajlowy, oliwki sałata,
ser brie, żurawina, płatki migdałowe, kiełki, sałata,
szynka, ser brie, pomidor, ogórek zielony, papryka,
rzodkiewka, sałata,
schab pieczony, serek chrzanowy, rzodkiewka,
ogórek świeży, papryka, kukurydza, sałata,

•

mozzarella, pomidor, oliwki czarne i zielone,
bazylia, sałata,
ser brie, winogron, orzech włoski, sałata,
ser brie, żurawina, płatki migdałowe, sałata,
salami włoskie, ser brie, oliwki czarne i zielone,
papryka, sałata,
szynka szwarcwaldzka, ser wędzony, ogórek
konserwowy, pomidor, rzodkiewka, sałata,
szynka, ser żółty, ogórek świeży, rzodkiewka,
papryka, sałata,
salami, pomidor, ogórek świeży, ogórek
konserwowy, papryka, , sałata,
schab pieczony, serek chrzanowy, rzodkiewka,
ogórek świeży, pomidor, kukurydza, sałata

