
Śniadania / Breakfasts

Sałaty / Salads

Zupy / Soups

Różności / Others

Makarony /Pastas

Napoje / Drinks

Jak to działa ? 
/ This is how it goes!

ZESTAW 1 Mleko z płatkami kukurydzianymi, ser 
żółty, masło, pieczywo 
/ Cornflakes with milk, cheese, butter, bread       

ZESTAW 2 Jogurt naturalny z musli, plastry świeżej 
pomarańczy, konfitura, masło, pieczywo
/ Natural yoghurt with muesli, fresh orange slices, 
jam, butter, bread

ZESTAW 3 Twarożek, ser żółty, pomidor, masło, 
pieczywo / Cottage cheese, cheese, tomato, 
butter, bread

ZESTAW 4 Parówki, ser żółty, pomidor, masło, 
pieczywo / Sausage, cheese, tomato, butter, 
bread

ZESTAW 5 Jajecznica, masło, pieczywo 
/ Scrambled eggs, butter, bread

ZESTAW 6 Jajecznica ze szczypiorkiem, masło, 
pieczywo / Scrambled eggs with chive, butter, 
bread

ZESTAW 7 Omlet naturalny / Regular omelet

ZESTAW 8 Omlet z pomidorami i żółtym serem 
/ Omelet with tomato and cheese

ZESTAW 9 Kanapka z serem, pomidor, ogórek 
świeży, sałata lodowa, majonez 
/ Sandwich with cheese, tomato, fresh cucumber, 
ice salad, mayonnaise

ZESTAW 10 Kanapka z szynką drobiową, pomidor, 
ogórek świeży, sałata lodowa, majonez 
/ Sandwich with ham, tomato, fresh cucumber, ice 
salad, mayonnaise

ZESTAW 11 Kanapka z szynką drobiową i serem, 
pomidor, ogórek świeży, sałata lodowa, 
majonez / Sandwich with ham and cheese, 
tomato, fresh cucumber, ice salad, mayonnaise

Serwujemy wyłącznie w godzinach 8:00 – 11:00
/ Breakfast is served everyday 8:00 a.m. – 11:00 a.m.

Cena każdego zestawu to jedyne 6,48 PLN 
/ Breakfast price = 6,48 PLN

Fusilli – świderki trójkolorowe / tri-color pasta + 1,48
Farfalle – kokardki trójkolorowe / tri-color pasta + 1,48
Penne – rurki cięte trójkolorowe / tri-color pasta + 1,48
Makaron Penne razowy / wholemeal pasta + 1,98

Na życzenie makaron zapiekany z dodatkowym 
serem / Baked with extra cheese on request + 1,98

MakaroNy koLorowe / COLOURED PASTA

Makarony wliczone w cenę sosu
/ Included in the price of sauce

Mała porcja (140 g) / Small portion (140 g) 

Duża porcja (220 g) / Large portion (220 g)

Makarony wymagające drobnej dopłaty.
/ Pastas with extra charge.

Makaron bez sosu / Plain pasta 4,98 

Bucatini – spaghetti z dziurką / hollow spaghetti

Gnocchi – muszelki / shells

Penne rigate – rurki, cięte / tubes with ridged sides

Fusilli – świderki / long coiled tubes

Spaghetti – zwykłe, proste / round-rod pasta

Tagliatelle – gniazda, wstążka / ribbon shaped

Farfalle – kokardki / bow tie

MięSNe / mEAT

Mała 
porcja /

Small portion

(130 g)

Duża 

porcja /
Large portion 

(180 g)

Bolognese – wołowina, pomidory 
pelati, oliwa z oliwek / Bolognese – beef, 
pelati tomatoes, olive oil

11,48 15,98

Carbonara – bekon, cebulka, 
śmietana, czosnek / Carbonara – bacon, 
onion, cream, garlic

10,98 15,48

Z kurczakiem – pierś z kurczaka, 
szpinak, pomidorki koktajlowe, 
śmietana, czosnek / With Chicken – 
chicken breast, spinach, cherry tomatoes, 
cream, garlic

10,98 15,48

Z szynką Parma – szynka Prosciutto 
di Parma, szynka włoska suszona, 
suszone pomidory, oliwki, oliwa 
z oliwek, czosnek, rozmaryn 
/ With Parma Ham – Prosciutto di Parma ham, 
Italian dried ham, dried tomatoes, olives, olive 
oil, garlic, rosemary

13,98 18,48

Z Pepperoni – salami, czarne oliwki, 
śmietana, czosnek / With Pepperoni – 
salami, black olives, cream, garlic

11,98 16,48

weGeTariańSkie  / VEGETARIAN

Z Pesto – bazylia, orzechy Pinii, czosnek, 
śmietana / With Pesto – basil, pine nuts, 
cream, garlic

9,98 14,48

Z łososiem – wędzony łosoś, orzechy 
włoskie, kapary, śmietana, czosnek 
/ With Salmon – smoked salmon, walnuts, 
capers, cream, garlic

11,98 16,48

Z tuńczykiem – tuńczyk, anchois, 
pieczarki, śmietana / With Tuna – tuna, 
anchovies, champignons, cream

11,48 15,98

Z krewetkami – krewetki, papryka 
pepperoni, bazylia, oliwa z oliwek
/ With Shrimps – shrimps, pepperoni pepper, 
basil, olive oil

16,48 20,98

Trzy sery – gorgonzola, mozzarella, 
pecorino, śmietana / Three types of 
cheese – gorgonzola, mozzarella, pecorino, 
cream

14,98 19,48

Zielony – szpinak, czosnek, 
gorgonzola, śmietana / Green – spinach, 
garlic, gorgonzola, cream

10,98 15,48

Grzybowy – pieczarki, boczniaki, 
borowiki, śmietana / Mushroom – 
champignons, oyster mushrooms, boletus, 
cream

11,48 15,98

Pomidorowo – paprykowy świeża 
papryka, koper włoski, pomidory 
pelati / Tomato and Pepper – fresh pepper, 
Italian dill, pelati tomatoes

10,98 15,48

Słodkie / SwEET

Z truskawkami – truskawki, miód, 
migdały / With strawberries – strawberries, 
honey, almonds

9,98 14,48

Z wiśniami – wiśnie, miód, cynamon, 
migdały / With cherries – cherries, honey, 
cinnamon, almonds

10,48 14,98

Ze śliwkami – śliwki, miód, cynamon, 
goździki, migdały / With plums – plums, 
honey, cinnamon, clove, almonds

10,48 14,98

Sosy / Souce

Sałata z Parmegiano – krucha sałata 
lodowa z rukolą, pomidory cherry, ser 
Parmegiano – z dressingiem winegret
/ Salad with Parmegiano – crispy ice lettuce with 
rocket, cherry tomatoes and Parmegiano cheese 
with vinaigrette dressing

(300 g) 14,98

Sałata z awokado – kompozycja sałat 
ogrodowych, pieczarki, pomidory, ser 
mozzarella, awokado – z dressingiem 
bazyliowym / Salad with avocado – mixed 
salads, champignons, tomatoes, mozzarella cheese 
and avocado with basil dressing

(300 g) 15,48

Sałata ze szpinakiem –
świeży szpinak, gruszki, orzechy Pinii, 
suszone pomidory – z dressingiem 
limonkowym / Salad with spinach –
fresh spinach, pears, pine nuts and dried tomatoes 
with lime dressing

(300 g) 14,48

Sałata Caesare – grillowany kurczak, 
boczek, grzanki, sałata rzymska, sos 
Caesare / Caesare Salad – grilled chicken, bacon, 
croutons, romaine lettuce with Caesare souce

(300 g) 16,48

krem z pomidorów / Tomato Cream soup (250 ml)  6,98
Zupa z cukinii / Zucchini soup (250 ml) 7,98
krem z kukurydzy / Corn Cream soup (250 ml) 7,48

BrUSCHeTTe / BRUSCHETTE

Bruschette z pomidorami – pomidory, czosnek, 
bazylia/ Bruschette with tomatoes – tomatoes, garlic, basil

7,98

Bruschette z kurczakiem – grillowany kurczak, 
ser gorgonzola, rukola, papryka, gruszka, płatki 
migdałów / Bruschette with chicken – grilled chicken, 
gorgonzola, Rucola, pepper, pear, sliced almonds

9,48

Bruschette z szynką Parma – grillowany kurczak, 
szynka Prosciutto di Parma, ser mozzarella, 
pomidor / Bruschette with Parma ham – grilled chicken, 
Prosciutto di Parma ham, tomatoes, baked mozzarella 
cheese

10,98

Bruschette z łososiem – wędzony łosoś, jajko 
smażone / Bruschette with salmon – smoked salmon, fried 
egg

9,98

Bruschette z czterema rodzajami sera – 
gorgonzola, mozzarella, brie, łoscypek
/ Bruschette with four types of cheese – gorgonzola, 
mozzarella, brie, łoscypek

9,98

SoS Na żyCZeNie 
– według własnej kompozycji
/ Sauce on request – based on your own composition

16,98 21,48

Dodatkowy składnik na życzenie
/ Additional ingredient

4,98

PrZekĄSki ZiMNe / COLD SNACKS

Caponata – sycylijska potrawka 
z bakłażana z gorącymi grzankami
/ Caponata – Sicilian eggplant fricassee with hot 
toast

(100 g) 4,48

Pieczywo – 2 kromki lub bułeczka / Bread 
– two slices or a roll

1,48

Carpaccio z polędwicy wołowej z rukolą 
i Parmegiano / Carpaccio – beef sirloin with rocket and 
Parmegiano cheese

19,98

Szynka Prosciutto di Parma z melonem
/ Prosciutto di Parma with melon 

deska serów: Brie, Gorgonzola,
Cheddar, Rokpol / Cheeseboard: Brie, 
Gorgonzola, Cheddar, Rokpol

18,48

17,48

daNia GłÓwNe / mAIN DISHES

Grillowany łosoś – marynowany w czerwonym 
Pesto, podany z grillowanym pomidorem na 
Frittata ze spaghetti /  Grilled salmon – pickled in red 
Pesto, served with grilled tomatoes on Frittata and spaghetti

32,48

Grillowana pierś z kurczaka – marynowana 
w bazylii, podana na warzywach ratatouille 
z ryżem / Grilled chicken breast – pickled with basil, served 
on ratatouille vegetables and rice

17,98

PiZZa
średnica 23 cm / pizza diameter=23 cm/ 9  size pizza

Margarita – sos, ser, oregano
/ sauce, cheese, oregano

12,48

Tonno – sos, ser, tuńczyk / sauce, cheese, tuna 12,98

Capriciosa – sos, ser, pieczarki, szynka / sauce, 
cheese, champignons, ham

12,98

Desery / Desserts
Placuszki serowe z cytrynowym
sorbetem / Cheese pancakes with lemon sorbet

11,48
11,48
10,98
10,48
11,98
10,48

Carpaccio z truskawek – truskawki, lody 
waniliowe, listki mięty / Strawberry Carpaccio 
– strawberries, vanilla ice cream, mint leaves
Pana cotta
Crème brûlée
Tiramisu
Mus czekoladowy z wiśniami
Chocolate mousse with cherries
Lody: waniliowe, czekoladowe, 
truskawkowe, sorbet cytrynowy / Ice cream: 
vanilla, strawberry, chocolate, lemon sorbet

(1 gałka)
(1 scoop) 2,48

Syropy do lodów: truskawkowy, czekoladowy
Ice cream syrups: strawberry, chocolate

1,48

Woda mineralna – Kropla Beskidu
Mineral Water – Kropla Beskidu

(250 ml) 3,98

Coca Cola, Coca Cola Light,
Coca Cola Zero

(200 ml) 4,48

Fanta, Sprite, Lemon&Nada (200 ml) 4,48
Tonik Kinley / Kinley Tonic (200 ml) 4,98
Burn (250 ml) 8,98
Sok / Fruit Juice (200 ml) 4,48
Sok ze świeżych pomarańczy lub 
grapefruitów / Freshly Squeezed Orange/ 
Grapefruit Juice

(200 ml) 9,48

Mojito bezalkoholowe / Mojito soft drink (300 ml) 8,98

kawa i HerBaTa / COFFEE AND TEA

Herbata gorąca + syrop smakowy*
/ Hot Tea + flavoured syrup*

5,48 +1,48

Herbata mrożona Nestea
/ Iced Tea Nestea

(250 ml) 4,98

kawa gorąca + syrop smakowy*
/ Hot Coffee + flavoured syrup*

6,98 +1,48

kawa mrożona z bitą śmietaną
+ syrop smakowy*/ Iced Coffee with whipped cream
+ flavoured syrup

8,98 +1,48

espresso 6,98
Cappuccino + syrop smakowy*
/ Cappuccino + flavoured syrup*

7,98 +1,48

Latte macchiato 
+ syrop smakowy*/+ flavoured syrup*

8,98 +1,48

Czekolada na gorąco + syrop smakowy*
/ Hot Chocolate + flavoured syrup*

7,98 +1,48

kakao (zimne, gorące) / Hot or Cold 
Cocoa Drink

(300 ml) 5,48

Mleko (zimne, gorące)/ Hot or Cold Milk (300 ml) 4,48
Bita śmietana/ Whipped Cream 1,48

* Syropy smakowe: amaretto, karmelowy, czekoladowy, 
kokosowy, Curacao – blue, piernikowy, Irish cream, 
waniliowy, arbuzowy
/ Flavoured Syrups: Amaretto, Caramel, Chocolate, Coconut, Blue 
Curacao, Gingerbread, Irish Cream, Vanilla, Watermelon

Herbaty dilmah exceptional – wysokogatunkowe 
herbaty o wyjatkowym aromacie
/ Dilmah Exceptional teas – fine teas selected for their quality

Perfect Ceylon 8,98
Bery Sensation 8,98
Li. Lime&Orange Fusion 8,98
Mint&Toffee 8,98
Green Jasmine 8,98
Rose&Vanilia 8,98

Piwo z beczki Tyskie + grzane
/ Tyskie (draught beer) + heated

0,3 l 4,98 + 1,48

Piwo z beczki Tyskie + grzane
/ Tyskie (draught beer) + heated

0,5 l 5,98 + 1,98

Piwo z beczki Lech Premium + grzane
/ Lech Premium (draught beer) + heated

0,3 l 5,48 + 1,48

Piwo z beczki Lech Premium + grzane
/ Lech Premium (draught beer) + heated

0,5 l 6,48 + 1,98

Tyskie 0,33 l 5,48
Lech Free 0,33 l 5,98
Lech Premium 0,33 l 5,98
Pilsner Urquell 0,33 l 6,48
Miller 0,33 l 6,98
Peroni 0,33 l 6,98
Grolsch 0,33 l 6,98
Grolsch 0,45 l 9,48
redd’s: Apple, Red, Sun 0,33 l 5,98
Sok do piwa /  Beer syrup 1,48

Kieliszek
glass
(150)

Butelka
bottle

(750)
wiNa MUSUjĄCe / SPARKLING wINES
ProSeCCo doC TreViSo BrUT, 

’’ORO’’ VAL D ’OCA
78,98

wiNa Białe / wHITE wINES 
Neblina – Sauvignon Blanc, 
Central Valley, Chile, blanco

7,98 54,98

Villa albius – Inzolia / 
Chardonnay, I.G.T. Sicilia, 
Gruppo Mezzacorona Włochy, 
bianco

8,98 68,98

Pinot Grigio riserva, D.O.C. 
Trentino, Gruppo Mezzacorona
Włochy, bianco

13,98 98,98

wiNa CZerwoNe / RED wINES
Neblina – Cabernet Sauvignon, 
Central Valley Chile, tinto

7,98 54,98

Poggio ai Santi, D.O.C. 
Montepulciano d’ Arbuzzo, rosso

8,48 64,98

Chianti – Barone Ricasoli, D.O.C.G. 
Chianti
Włochy, rosso

13,98 98,98

wiNa deSerowe / DESSERT wINES
estrella – Vino Blanco dulce de 
Moscatel, D.O. Valencia, Bodegas 
Murviedro, Hiszpania, blanco

7,98 54,98

estrella – Vino dulce Rosado, D.O. 
Valencia, Bodegas Murviedro, 
Hiszpania, rosado

7,98 54,98

estrella – Vino dulce Tinto, D.O. 
Valencia, Bodegas Murviedro, 
Hiszpania, tinto

7,98 54,98

Opakowanie na wynos
/ Takeaway box

+1,98

Przewidywany czas oczekiwania na potrawę wynosi poniżej 18 
minut – czas ten może zostać przekroczony w przypadku bardzo 
dużej ilości Gości w Spaghetterii. / The expected waiting time is less 
than 18 minutes unless there are many guests.
W przypadku niedostarczenia Państwu paragonu przez kelner(kę)a, za 
zamówione dania płaci obsługa Spaghetterii. / If the waiter doesn’t 
provide you with the receipt, we’ll pay for your meal.
Przy rezerwacjach dla 8 i więcej osób mamy w zwyczaju doliczać 10% 
do wartości rachunku. / There’s a 10% gratuity for a table reserved 
for groups of 8 or more.
Zniżka dla studentów i uczniów po okazaniu ważnej legitymacji w 
wysokości 11%. /11% discount for students and pupils with valid ID 
card.

1. Wybierz Swój ulubiony makaron spośród 
dostępnych w menu. / Pick your favourite pasta.

2. Zdecyduj, który sos dodamy do wybranego przez 
Ciebie makaronu. / Select a sauce. 

3. Jeśli to za mało lub masz ochotę coś innego 
zapraszamy do skosztowania naszych świeżych 
sałat, zup, deserów lub innej potrawy z naszego 
menu. / If you want more or you’d rather have something else 
check other menu items.

Smacznego! / Enjoy!

Zamień makaron na ryż i dodaj Swój ulubiony sos
/ Change from pasta to rice and add your favourite sauce

Mała porcja (140 g) / Small portion (140 g) 

Duża porcja (220 g) / Large portion (220 g)

riso Gallo arborio – ryż długoziarnisty
/ long-grain rice

+ 1,48

riso Gallo – ryż basmati / Basmati rice + 1,48

Ryż bez sosu / plain rice 4,98 Piwa / Beers

 Wina / Wines

Rice /Rice 


