
zamów każdego burgera na sałatce bez bułki 
oraz zamień majonez na vinagrette dressing

zrób własnego                                    ,
dodając dodatkowe mięso wołowe / z kurczaka

czy wiesz, że wszystkie nasze sosy są własnej produkcji? 
teraz już wiesz! 

the classic
100% mięsa wołowego, pomidor, ogórek konserwowy, 
czerwona cebula, majonez, sos pomidorowy, sałata 

the classic with cheese
100% mięsa wołowego, pomidor, ogórek konserwowy, 
czerwona cebula, majonez, sos pomidorowy, sałata
ser do wyboru: cheddar / brie / mozzarella / pleśniowy

cheese & bacon
100% mięsa wołowego, boczek, pomidor, ogórek konserwowy, 
czerwona cebula, majonez, sos pomidorowy, sałata
ser do wyboru: cheddar / brie / mozzarella / pleśniowy

surf & turf
100% mięsa wołowego, krewetki w panierce panko, sałata
majonez ziołowo-czosnkowy, pomidor, czerwona cebula, majonez 

atomic burger 
100% mięsa wołowego, chilli sos Carolina Reaper - najostrzejsze 
papryczki na świecie, pomidorowy sos Naga Jolokia, majonez Trinidad 
maruga Scorpion, ser cheddar, boczek, sałata, pomidor, ogórek, 
czerwona cebula

moaburger
100% mięsa wołowego, boczek, ser cheddar, burak, ananas, sałata, 
ogórek, pomidor, czerwona cebula, sos pomidorowy, majonez

man burger
2x 100% mięsa wołowego, podwójny ser pleśniowy, podwójny boczek, 
jalapeno, sos BBQ, czerwona cebula, ogórek, sos sriracha, majonez

avocado bacon
100% mięsa wołowego, avocado, boczek, pomidor, ogórek konserwowy, 
czerwona cebula, majonez, sos pomidorowy, sałata

BBQ bacon beast
100% mięsa wołowego, ser cheddar, boczek, sos BBQ, 
majonez z boczkiem, sałata, pomidor, ogórek, czerwona cebula, 
sos pomidorowy, prażona cebula

chicken
panierowany kurczak w maślance, pomidor, sałata, czerwona cebula, 
pomidorowy relish, majonez

BBQ chicken
panierowany kurczak w maślance, sos BBQ, boczek, pomidor, 
czerwona cebula, sałata, pomidorowy relish, majonez, ananas

jalapeno salsa chicken
panierowany kurczak w maślance, jalapeno salsa, ser brie, pomidor, 
czerwona cebula, sałata, pomidorowy relish, majonez 

chicken avo bacon
panierowany kurczak w maślance, avocado, boczek, pomidor, 
czerwona cebula, pomidorowy relish, sałata, majonez 

buffalo chicken burger
panierowany kurczak w maślance, ostry sos buffalo, ser pleśniowy, seler 
naciowy, czerwona cebula, pomidor, sałata

truffle goats cheese
panierowany w panko ser kozi, majonez truflowy, 
grillowane pieczarki portobello, czerwona cebula, pomidor, rukola

falafel burger (vegan) 
kotlet z cieciorki, własnej produkcji hummus z szuszonymi pomidorami, 
avokado, jalapeno salsa, czerwona cebula, pomidor, rukola 

tofu satay (vegan)
smażone tofu, sos satay, kolendra, wegańskie aioli, sałata, pomidor, 
czerwona cebula, prażone orzechy ziemne

pulled pork burger
szarpana wieprzowina, sos BBQ, musztarda, sos sriracha, jalapenos, 
czerwona cebula, sałatka colesław, ogórek, majonez 

harrisa lamb
mięso jagnięce ze świeżymi ziołami, ser feta, sriracha, burak, rukola, 
pomidor, czerwona cebula, pomidorowy relish, majonez

wing box
6 skrzydełek z sosem do wyboru: atomic / buffalo ser / BBQ / satay  
+ sałatka colesław, frytki

falafel on grass (vegan)
3 kulki z ciecierzycy na rukoli, pomidor, czerwona cebulka, 
hummus, avocado, jalapeno salsa 

sałatka colesław

                    - zapytaj obsługę o dostępność

box 1
kurczakowe stripsy
frytki
soczek / woda
box 2
burger do wyboru:
burger wołowy
mięso wołowe, ketchup, majonez, ser, 
ogórek, sałata, pomidor
burger z kurczakiem
panierowany kurczak, majonez, 
pomidor, sałata
frytki
soczek / wodaloaded fries z sosem serowo-piwnym

2 dodatki do wyboru: szczypiorek / prażona cebulka / sriracha 
jalapenos / sos BBQ / posypka bekonowa / majonez truflowy / parmezan

frytki
sos do wyboru: ketchup / majonez / wegańskie aioli / pomidorowy relish 
BBQ / majonez czosnkowo-ziołowy / jalapeno salsa

pomidor / sałata / ogórek / czerwona cebula / ketchup / majonez

rukola / smażona cebulka / jalapenos / buraczki w plastrach / ananas 
sos sriracha / pomidorowy relish / sos BBQ / musztarda / jalapeno salsa  
czosnkowo-ziołowy majonez

boczek / avocado / jajko sadzone / pieczarki portobello  
hummus z suszonych pomidorów / cheddar / brie / mozzarella
ser pleśniowy / feta / majonez bekonowy 
sos atomic (Carolina Reaper) / Trinadad moruga mayo (HOT)  
Naga Jolokia / majonez truflowy / wegański aioli

100% wołowiny / panierowany kurczak w maślance  
smażony ser kozi w panko / kotlet z cieciorki / kotlet jagnięcy 
krewetki w panko 4szt.

wszystkie nasze burgery serwujemy średnio wysmażone, 
prosimy o informację, jeśli stopień wysmażenia ma być inny

wykaz alergenów oraz gramatur wszystkich dań dostępny jest na życzenie klienta 

english menu available at the bar

gazowana / niegazowana

kawa 
herbata
milkshake 
zapytaj obsługę o dostępne smaki

piwko - mamy! 
zerknij do naszych lodówek za barem

28

28

37

32

10

19.9

13

16

6

4.5

3

9.5

9.5

8.5

9

12

8
7
15

24

26

33

33

35

35

38

32

33

33

30

32

40

41

36

45

34

33 39




