
° Parmeńska z szynką dojrzewającą i serem

° Francuska z serem brie i oliwkami 

° Węgierska z salami, serem, papryką

° Grecka z fetą, oliwkami, pomidorem 

° Szpinakowa: szpinak, feta, pomidor

NALEŚNIKI
Z serem na słodko i sosem czekoladowym   12,00 zł
Z nutellą i bananami   13,00 zł

KAWY
Espresso   5,00 zł
Doppio   8,00 zł
Americano   6,00 zł / 8,00 zł
Kawa po wiedeńsku   7,00 zł / 9,00 zł
Biała   6,00 zł / 8,00 zł
Latte   8,00 zł / 10,00 zł
Latte z syropem i bitą śmietaną   9,00 zł / 11,00 zł
Latte z miodem i cynamonem   9,00 zł / 11,00 zł
Cappuccino   7,00 zł / 10,00 zł
Mocha   9,00 zł / 11,00 zł
Frappe (kruszony lód, zimne mleko)   10,00 zł
Kawa mrożona 
(lody śmietankowe, bita śmietana)   12,00 zł
 

Poeci zadziwiająco milczą w sprawie sera. 
G.K. Chesterton 

PANINI
10,00 zł 

JAJECZNICE   9,00 zł
TRZY JAJKA: na maśle / na szynce / na boczku 
/ z suszonymi pomidorami / z pieczarkami / z wędzonym łososiem

ŚNIADANIE Z WYSP  11,00 zł
 (jajko sadzone, bekon, kiełbaska, pieczarka, tost, pikle, sos) 

OMLETY   12,00 zł
Ze szpinakiem i parmezanem / z szynką i pieczarkami
/ z salami i suszonymi pomidorami / z wędzonym łososiem

BURGER ŚNIADANIOWY    12,00 zł
(bułka, jajko sadzone, bekon, sałata, pikle, sos) 
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Aby zrobić omlet, 
trzeba rozbić jajko. 
Francuskie 
powiedzenie
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Kawa jest dobra dla 
ciała, ale herbata to 
napój duszy.
David Mitchell

HUEVOS RANCHEROS   13,00 zł
Śniadanie farmera meksykańskiego 
(dwa jajka sadzone na tortilli, warzywa, sos 
pomidorowy, oprószone żółtym serem i kolendrą)

GRILLOWANE KIEŁBASKI   11,00 zł
Z cebulą, ogórkiem, pomidorem, 
musztardą i pieczywem

Ale Meksyk!

JOGURT Z MUSLI 
I OWOCAMI  10,00 zł 
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Byłem chory, a dziś jeszcze 
nie piłem kawy. 
Nie może pan ode mnie 
oczekiwać dowcipu wysokiej klasy.
R. Chandler 

CZEKOLADY NA GORĄCO 
Klasyczna / z chilli / z cynamonem   7,00 zł
Bita śmietana, syrop   2,00 zł

HERBATY Sir William's 
King of Ceilon / Royal Earl Grey / Queen of Raspberries / 
Cinnamon Princes / Green Kongdom / Mint Prince / 
Lord of Cherries / Lady White - 6,00 zł
z cytryną / z miodem / z sokiem - 7 zł / 8 zł/ 8 zł

Sto w
iorst nie droga, sto rubli nie 

pieniądz, sto gram
 nie w

ódka.
Przysłow

ie rosyjskie 

MENU 
ŚNIADANIOWE

Śniadania SERWUJEMY CODZIENNIE do godz. 12.00. 
Podajemy je zawsze z kawą / herbatą / sokiem w cenie 3 zł.

Lubię rozmawiać z Królikiem, 
bo Królik mówi wyraźnie 
o rzeczach wyraźnych, jak na 
przykład: Już pora na śniadanie...

Alan Alexander Milne 
NAPOJE ZIMNE (butelka)
Coca cola 0,25 l   5,00 zł
Fanta, Sprite, Tonic  0,2 l   5,00 zł
Woda mineralna gazowania / niegazowana  0,3 l   4,00 zł
Soki Tarczyn: pomarańcza, porzeczka, grejpfrut, jabłko  0,3 l   6,00 zł

ŚWIEŻO WYCISKANE SOKI  0,3 l   7,00 zł
Jabłkowo-marchwiowy
Jabłkowo-marchwiowo-buraczany
Jabłkowo-marchwiowo-imbirowy

SMOOTHIES (owoce i soki)  0,3 l   9,90 zł
Truskawkowo-bananowe
Truskawkowo-ananasowe
Malinowo-bananowe
Szpinakowo-bananowo-ananasowe

KOKTAJLE OWOCOWE (mleczne, bezalkoholowe)   9,90 zł
Shake truskawkowy
Pina Colada
Banana Bomb

Primo Cappuccino

WINA DOMOWE
Kieliszek 120 ml   8,00 zł 
Karafka 500 ml   30,00 zł 

PIWA BUTELKOWE*
Żywiec bezalkoholowy – 8 zł
Perła – 8 zł
Piwo na miodzie gryczanym – 10 zł
Koźlak Amber – 10 zl
Córka Młynarza Pszeniczne – 11 zł
Złote Licho IPA – 11 zł
Czerwony Kapselek Raspberry IPA - 12 zł
Kawko i Mlekosz Coffee Milkstout – 12 zł
*Pełna oferta piw dostępna na barze. 



MENU 
OBIADOWE

Odkąd Ewa zjadła jabłko, 
o wiele więcej zależy od obiadu. 
G. Byron

PRZYSTAWKI
Quesadilla - tortilla zapiekana z serem   12,90 zł
Sajgonki - krokiety ryżowe   12,90 zł
Nachos - chipsy zapiekane z serem   10,90 zł

SZCZEGÓLNIE POLECAMY 

DANIA FIT
Dorsz na parze w sosie cytrynowym   24,00 zł 
Łosoś z warzywami na parze   29,90 zł
Grillowany filet z kurczaka z ananasem   19,90 zł
Warzywa z patelni na ryżu   16,90 zł

MAKARONY*
Spaghetti bolognese - 18 zł
Penne z suszonymi pomidorami i kaparami - 17 zł

*Jest możliwość zamówienia makaronu bezglutenowego.

PIEROGI
Ruskie   16,90 zł
Ze szpinakiem i fetą  16,90 zł
Z mięsem   16,90 zł
Z truskawkami   16,90 zł
Micha pierogów (20 sztuk)   26,90 zł

DODATKI
Ziemniaki, ryż   6,00 zł
Frytki, surówka mix   7,00 zł
Bukiet warzyw z wody   7,00 zł
Porcja sosów   2,00 zł

CHLEB  PO  WŁOSKU - BELLA  ITALIA!

PANINI 10,00 zł  
Parmeńska z szynką dojrzewającą i serem
Francuska z serem brie i oliwkami 
Węgierska z salami, serem, papryką
Grecka z feta, oliwkami, pomidorem
Szpinakowa: szpinak, feta, pomidor

Zupa dnia - 7 zł
Danie dnia - 16.90 zł
Danie dnia + Zupa dnia lub napój - 22 zł
Napój (kawa, herbata, sok 100% Tymbark, woda)
Sok świeżo wyciskany dopłata do zestawu - 2 zł 

OBIEŻYŚWIAT RESTOBAR
Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 800 do 2000, 
w sobotę od 900 do  1900, 
w niedzielę od 1000 do 1800

tel: 12 63 35 275
facebook.com/obiezyswiatrestobar
www. grupaobiezyswiat.pl/restobar

DESERY
Ciasto dnia   6,90 zł
Puchar Lodowy Szefa kuchni   12,90 zł
Lody z malinami na gorąco   11,90 zł

ULUBIONE 
DANIA GOŚCI
Karczek delikatny kawałek mięsa prosto z grilla – 23 zł
Kotlet schabowy  – 21 zł
Panierowany filet z kurczaka – 21 zł
Camembert grillowany lub panierowany – 19 zł
*Do dań serwujemy do wyboru : ziemniaki, ryż, surówka
frytki lub ziemniaki opiekane + 2 zł, kluski śląskie +3 zł

Najpierw wcinaj, 
etyka później. 
B. Brecht 

Właściwe odżywianie będzie 
medycyną jutra. 

L. L. Pauling

Spaghetti nie rośnie na drzewach. My o tym wiemy, 
ale wielu Brytyjczyków uwierzyło w tę informację, gdy podała ją telewizja. 

Oferta DAŃ DNIA

MENU WINA

MENU PIWA

(codziennie od 12.00 do 16.00)
Nie m

laskać oczym
a!

Stanisław
 Jerzy Lec 

SAŁATY 
Sałatka Szefa kuchni, miks sałat z grillowanymi 
pieczarkami, kurczakiem i boczkiem - 23 zł
Sałata grecka, klasyczna z miksem sałat, 
oliwkami, fetą i warzywami - 17 zł 

! at saB i at saP

Mexicano z mięsem mielonym   19,90 zł

Tajskie z kurczakiem   19,90 zł

Norweskie z łososiem   19,90 zł

Węgierskie z salami   19,90 zł

Vegetariana ze szpinakiem   19,90 zł

BURRITO 
Z SAŁATKĄ

Biedny Meksyk, tak 
daleko od Boga i tak 
blisko Stanów 
Zjednoczonych.
P. Díaz

Czy Jacek Odrowąż jest 
Krzysztofem Kolumbem 
polskich pierogów?

A pagare e a morire c’è sempre tempo. 
(zapłacić i umrzeć zawsze się zdąży)

NAP     JE I ALKOHOLE 
zobacz na drugą stronę >>

Kotlet szefa kuchni, kotlet schabowy z grillowanymi pieczarkami ociekający serem mozzarella  – 25 zł
Beef Vindaloo wołowina z warzywami w pikantnych indyjskich przyprawach - 26 zł
Kurczak GongBoa  – 23 zł
Stek z Rostbefu wołowego z grilla  – 30 zł
Łosoś grillowany w musztardzie i miodzie lub na parze  - 30 zł

Do dań serwujemy do wyboru: ziemniaki, ryż, surówki, 
frytki lub ziemniaki opiekane + 4 zł, kluski śląskie + 3 zł 

Obieżyświat

Resto Bar
& Catering


