ZUPY

PRZYSTAWKI

ROSÓŁ KRÓLEWSKI – 18
bulion na 3 rodzajach mięsa i włoszczyzny,
makaron, natka pietruszki

ANTI – PASTI – 79
dojrzewająca szynka speck, włoskie salami, pikantna
spianata, ser gorgonzola, żurawina ,ser montowano,
oliwki, winogrono, pieczywo

KREM Z BATATÓW – 19
ziemniaki bataty, papryka czerwona,
cebula, ogórek
WIETNAMSKA ZUPA PHO – 33
wywar mięsno-rybny, filet z kurczaka 100g,
makaron ryżowy, grzyby mun,
kiełki fasoli mung, jajko, limonka, chili
CHRZANOWA – 25
wywar mięsny, boczek, jajko,
puree ziemniaczane

SAŁATY

ŁOSOŚ Z MARCHEWKI – 25
marynowana marchew, sałatka wakame, rukola,
słodkie chili, chips ryżowy, majonez wege, sezam

KREWETKI – 49
krewetki 7szt, bukiet sałat, pomidorki koktajlowe,
sos maślano-winny, czosnek, chili,
natka pietruszki, pieczywo
KREWETKI ALLA NOVA – 42
krewetki w ziemniaczanej tempurze 3 szt,
zapiekany cheddar z chili, rukola, sos mango

CEZAR – 36
filet z kurczaka z kostką, sałata rzymska,
sos cezar, parmezan, pieczywo

TATAR WOŁOWY – 45
polędwica wołowa 100g, ogórek kiszony,
czerwona cebula, podgrzybki, żółtko jajka,
musztarda francuska, masło, pieczywo

Z KREWETKAMI – 42
krewetki 5 szt, bukiet sałat, ogórek,
pomidorki koktajlowe, czerwona cebula,
winegret mango, pieczywo

TATAR Z ŁOSOSIA – 39
łosoś 100g, ogórek, seler naciowy, wasabi,
chips ryżowy, imbir marynowany, sezam,
pieczywo

Z CYTRUSAMI – 34
ser camembert, pomarańcza, grejpfrut,
burak, bukiet sałat, winegret orzechowy,
orzeszki ziemne, pieczywo

MAKARONY

PIZZA
MARGHERITTA – 25
sos pomidorowy, mozzarella, rukola
SPIANATA – 36
sos pomidorowy, mozzarella, rukola,
salami spianata picante
TRUF_LOVA – 36
oliwa truflowa, mozzarella, rukola,
pasta truflowa
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TRUFLOWE PENNE – 34
makaron penne, kurczak 100g, pasta truflowa,
śmietana, ser parmezan
AGLIO OLIO – 24
makaron tagliatelle, oliwa, czosnek, chili,
pomidorki koktajlowe, natka pietruszki, parmezan
TAGLIATELLE Z MULAMI I CHORIZO – 39
makaron tagliatelle, mule 8 szt, kiełbasa chorizo,
sambal, pomidorki pelati, cebula, czosnek,
natka pietruszki, parmezan
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DANIA GŁÓWNE

DESERY

SANDACZ – 46
filet z sandacza 170g, dziki ryż,
warzywa grillowane, sos porowy

PANACOTTA WEGAŃSKA – 23
mleko kokosowe, agar, mus truskawkowy,
owoce sezonowe

ŻEBERKA – 42
żeberka wieprzowe 380g, pieczone ziemniaki,
miodowo-musztardowa sałatka z kiszonego ogórka

BEZA NOVA – 16
beza, krem mascarpone, mus mango, owoce

RIB EYE STEAK – 79
serce antrykotu 250g, frytki, kukurydza,
grillowane warzywa, masło ziołowe,
sos pieprzowo-rozmarynowy
SIRLOIN STEAK – 99
polędwica wołowa 220g, frytki, masło ziołowe,
grillowane warzywa, sos pieprzowo- rozmarynowy
FILET KURCZAKA Z KOSTKĄ – 39
filet kurczaka 170g, gratina ziemniaczana,
brokoł, suszone pomidory, szpinak, sos gorgonzola
ŁOSOŚ TERIYAKI – 59
łosoś w sosie teryaki 140g, makaron udon,
sezam, glony wakame
STEK Z SELERA – 33
seler, ziemniak hasselback, sałata rzymska,
mus z palonej cebuli, sos chimichurri,
mus z żurawiny

BURGER NOVA – 38
wołowina 170g, boczek, ser camembert,
czerwona cebula, ogórek kiszony, pomidor,
sałatka, sos siracha mayo, frytki

FONDANT CZEKOLADOWY – 26
foundant, lody wanillowe, owoce
LODY Z OWOCAMI – 17
kremowe lody/ 3 gałki/ z owocami
-smaki do wyboru-

CIASTO DNIA – 15

DLA DZIECI
NOVA POMIDOROVA – 12
bulion, przecier z pomidorów pelati,
makaron
SŁODKIE NALEŚNIKI - 14
ciasto naleśnikowe, twaróg, owoce, jogurt

SŁODKIE GNOCCHI – 21
gnocchi, krem orzechowy, śmietanka,
płatki migdałów
NUGGETSY – 21
panierowany filet z kurczaka 100g, frytki
- dodatkowy sos - 1

BURGER BBQ – 38
wołowina 170g, boczek, ser mozzarella,
pomidor, czerwona ceblua, sos BBQ, frytki
- dodatkowy sos - 1
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NAPOJE ZIMNE
Coca Cola, Fanta, Sprite, Tonic Kinley
Sok Cappy
Fuzetea
Woda

9 / 0,25l
9 / 0,25l
9 / 0,25l
8 / 0,33l
14 / 0,75l
12 / 0,2l
17 / 0,3l
12 / 0,3l
28 / 0,75l

Sok wyciskany
Lemoniada
Lemoniada w karafce

NAPOJE GORĄCE
Vintage Tea jedwabne piramidiki
Espresso
Espresso macchiato
Espresso doppio
Americano
Cappucino
Latte
Latte macchiato
Kawa na mleku sojowym / mleko sojowe
- syropy smakowe do kawy - mleko -

11
9
10
11
10
11
12
13
3/1
2
1

PIWA
Pilsner Urquell

10 / 0,3l
14 / 0,5l
14 / 0,5l
14 / 0,5l
14 / 0,5l
14 / 0,5l
14 / 0,5l
13 / 0,3l
13 / 0,3l
10 / 0,33l
12 / 0,5l
13 / 0,5 l
14 / 0,5l
14 / 0,5l
13 / 0,5l

Ksiązęce Złote Pszeniczne
Ksiązęce Weizen
Ksiązęce Ciemne Łagodne
Ksiązęce Czerwony Lager
Ksiązęce IPA
Peroni Nastro Azzurro 0%
Peroni Nastro Azzurro
Lech Free
Lech Free Active Mango-Cytryna
Lech Free Limonka-Mieta
Lech Free Arbuz-Mieta
Lech Shandy Spritz 2%
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