
MENU

signoregusto.pl

Dostępne dania dnia: kanapki,
sałatki, wrapy, desery
Available meals of the day: sandwiches,
salads, wraps, desserts

 NALEŚNIKI
CREPES

23,90 zł 

NUTELLA
nutella/banan/jogurt/cukier puder
nutella/banana/yoghurt/icing sugar

KONFITURA
konfitura owocowa/jogurt/owoce/cukier puder 
fruit jam/yoghurt/icing sugar

CALABRIA
mozzarella/salami piccante/papryka/cebula/pieczarki
mozzarella/salami piccante/pepper/onion/
mushrooms

CAPRESE
mozzarella/pomidory/oliwki/pesto/rukola
mozzarella/es/olives/pesto/arugula

POLLO
mozzarella/kurczak/szpinak/suszone pomidory
mozzarella/chicken/spinach/dried tomatoes

COTTO
mozzarella/szynka/pieczarki/cebula
mozzarella/ham/champignons/onion

PARMA
mozzarella/szynka parmeńska/grana
padano/pomidorki cherry/rukola
mozzarella/parma ham/grana padano/cherry
tomatoes/arugula

CAPONATA
mozzarella/bakłażan/cukinia/papryka
mozzarella/eggplant/courgette/pepper

*do każdego naleśnika wytrawnego - sałaty oraz
sos do wyboru (pesto, czosnkowy, ketchup)

MAKARONY
PASTA

31,90 zł Ravioli z ricottą i szpinakiem
pomidorki cherry/grana padano/szpinak/płatki
migdałów/sos maślany z szałwią
cherry es/grana padano/spinach/almond
flakes/butter sauce with sage

Deska Serów
cheese board

45/99 zł

Deska Wędlin
charcuterie ham board

45/99 zł2 os/ 4 os

2 os/ 4 os

Tagliatelle z burratą
salami piccante/burrata/cebula
czerwona/bazylia/sos pomidorowy
salami piccante/burrata/red onion/basil/tomato
sauce

35,90 zł 

Gnocchi z kozim serem
rukola/oliwa truflowa/pomidorki cherry/grana
padano/masło
arugla/truffle oil/cherry tomatoes/grana
padano/butter

33,90 zł 

Czarne fussili z krewetkami
krewetki (4 szt.)/cukinia/pomidorki
cherry/czosnek/chili/natka/śmietanka
shrimps (4pcs)/zuccini/cherry
tomatoes/garlic/chili/parsley/cream

43,90 zł 

Gnocchi z pesto i kurczakiem
pesto bazyliowe/kurczak/suszone pomidory
basil pesto/chicken/dried tomatoes

32,90 zł 

27/29 złBufala/Burrata z grissini
Bufala lub burrata/grissini/oliwa/rukola/pomidorki
Bufala or burrata/grissini/olive oil/arugula/cherry
tomatoes
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BREAKFASTS

w weekendy: cały dzień
od poniedziałku do piątku 8:00-12:00

Omlet z warzywami
omlet z 2 jajek/grana padano/warzywa/mieszane
sałaty/pieczywo

18,90 zł

2 egg omlette/parmezan/vegetables/lettuce
mix/bread

Talerz śniadaniowy

jajecznica z 3 jajek/mieszane
sałaty/warzywa/pieczywo/szynka lub pomidory
3 scrambled eggs/lettuce
mix/vegetables/bread/ham or tomatoes

Granola
jogurt grecki/granola/owoce/miód
greek joghurt/granola/fruits/honey

Tost cotto (2 szt.)
szynka/ser/sałaty + sos do wyboru (pesto,
czosnkowy, ketchup)
ham/cheese/lettuce +sauce of choice (pesto,
garlic, ketchup)

Omlet z owocami
omlet z 3 jajek/owoce/miód
3 egg omlette/fruits/honey

Tost funghi (2 szt.)
ser/smażone pieczarki/czerwona cebula/ sałaty
+sos do wyboru (pesto, czosnkowy, ketchup)
cheese/mushrooms/red onion/lettuce+sauce of
choice (pesto, garlic, ketchup)

Jajecznica

pieczywo/masło/salami pikantne/salami
łagodne/szynka gotowana/szynka
parmeńska/ser/warzywa
bread/butter/spicy salami/mild salami/parma
ham/cooked ham/cheese/vegetables

Grzanki avocado
guacamole/świeży szpinak/pomidor/jajko sadzone
+ sos do wyboru (pesto, czosnkowy, ketchup)
guacamole/fresh spinach/tomato/fried egg +sauce
of choice (pesto, garlic, ketchup)

�NIADANIA
on weekends: available all day 

monday to friday 8:00-12:00

SMOOTHIES 14,50 zł 

Żółty
mango/ananas/grejpfrut

Zielony
kiwi/szpinak/pomarańcza
kiwi/spinach/orange

Czerwony
truskawka/seler naciowy/pomidor
strawberry/celery/ tomato

mango/pineapple/grapefruit

Soki owocowo-warzywne
fruit and vegetable juice



NAPOJE 

 

Robione na miejscu
 

Lemoniada - 290 ml
Klasyczna/smakowa

14,50 zł

Lemonade - classic/flavoured

Cold press juice - 290 ml
pomarańczowy/grejpfrutowy/mix

14,50 zł

orange/grapefruit/mix
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Napoje GALVANINA
 

    KAWA 
COFFEE

Ristretto 7 zł
Espresso 9 zł
Espresso z mlekiem 10 zł
Double espresso 11 zł
Macchiato 9 zł

Americano z mlekiem 14 zł
Americano 13 zł

Flat white 15 zł
Cappuccino 14 zł
Cafe Latte 15 zł
Czekolada 15 zł

 KAWA I HERBATA NA ZIMNO 
                  ICED COFFEE AND TEA

 Herbata - filiżanka
   TEA

Poproś o kartę herbat z szerokim wyborem
rodzajów i smaków
Ask for our tea menu with wide choice of kinds and
flavours 

Iced coffee 15 zł
Frappe 15 zł
Affogato 14,50 zł

270 ML

270 ML

Iced tea 15 zł270 ML

Mocha 15 zł

Beverages

13 złBiała herbata  
White tea  

Cytryna 13 zł
Lemoniada

Pomarańcza 13 zł
Orange

Herbata mrożona cytryna 13 zł
Lemon iced tea

Herbata mrożona brzoskwinia 13 zł
Peach iced tea

Biała herbata z guawą i kwiatami
czarnego bzu

13 zł

White tea with guava and elderberry flowers

Mandarynka z opuncją 13 zł
Tangerine & prickly pear

Granat 13 zł
Pomegranate

Chinotto
Napój z soku z owoców drzewa chinotto

13 zł

Drink made from the juice of chinotto tree

9/13 złWoda mineralna - 335/750 ml
Do wyboru: niegazowana lub gazowana
Mineral water: still or sparkling

Czerwona pomarańcza z borówką 13 zł
White tea with guava and berry

Bio cola 13 zł
Bio cola

Czerwony grejpfrut 13 zł
Pink grapefruit

Cola imbirowa 13 zł
Ginger coke

Tonic
bazylia z bergamotką/cytrusy z ziołami

13 zł

basil with bergamote/citrus with herbs


