
La Melisa
c a f e & r e s t a u r a n t

Letnie Menu

Jajka pod dowolną postacią
po benedyktyńsku, omlet, jajecznica

Twarożek 
z naszymi dodatkami

Owsianka
z naszą konfiturą i owocami sezonowymi

Ciastko owsiane
naszego wypieku ciacho owsiane

Śniadania
poniedziałek - sobota w godz. 10:00 - 12:00
każdy zestaw zawiera koszyk świeżego pieczywa

Lunch Dnia
poniedziałek - piątek w godz. 12:00 - 17:00

codziennie inny zestaw obiadowy

zł1500
 

zł1500
 

zł1500
 

zł900
 

zł1900
 

Zupa

Danie główne

Do śniadania
do wyboru: 
karafka wody, kawa, herbata,  sok Cappy

GRATIS

Do lunchu
karafka wody z cytryną i melisą lub miętą

GRATIS

WYKAZ ALERGENÓW MOGĄCYCH ZNAJDOWAĆ SIĘ W DANIACH
Zboża zawierające gluten, skorupiaki i produkty pochodne, jaja i produkty pochodne, 
orzeszki ziemne i produkty pochodne, soja i produkty pochodne, mleko i produkty 
pochodne, orzechy i produkty pochodne, seler i produkty pochodne, gorczyca 
i produkty pochodne, łubin i produkty pochodne, mięczaki i produkty pochodne.

PARAGONY FISKALNE
Każda transakcja w naszej restauracji kończy się paragonem �skalnym. Każdy 
posiłek, napoje, zadatek, karta prezentowa musi być potwierdzona paragonem 
�skalnym. Zachęcamy do udziału w loterii paragonowej na: 
www.loteriaparagonowa.gov.pl

KARTY PREZENTOWE
Jeżeli chcą Państwo zapłacić za spożyte posiłki KARTĄ PREZENTOWĄ, prosimy 
poinformować kelnera przed podaniem końcowego rachunku. Paragon �skalny 
został już wydany osobie, która zakupiła dla Państwa kartę w dniu jej zakupu. Bez 
podania tej informacji kelnerowi, dokona on �skalizacji i zapłata kartą prezentową 
za ten rachunek nie będzie już możliwa.

La Melisa
c a f e & r e s t a u r a n t

Karta win
wina znajdą Państwo w załączonej karcie win

zł1100
 

zł500
 

zł500
 

zł500
 

zł1500
 

Desery

Napoje zimne

Naleśniki na słodko 2 sztuki
z serem i owocami lub czekoladą i bananami

Puchar lodowy La Melisa
pucharek lodów 3 gałki z owocami i słodkościami

Wody

Piwa

Karafka wody stołowej z cytryną i miętą 500 ml

Kropla - gazowana lub niegazowana 330 ml

Cisowianka Perlage - woda gazowana 300 ml

S. Pellegrino - woda mineralna gazowana 250 ml

Acqua Panna - woda mineralna gazowana 250 ml

Voda - naturalna gazowana lub niegazowana 350 ml

Badoit - naturalna woda mineralna gazowana 330 ml

Evian - naturalna woda mineralna niegazowana 330 ml

Perrier - naturalna woda mineralna gazowana 330 ml

Soki owocowe Cappy
butelka 200 ml - multiwitamina, jabłko, porzeczka, 
pomidor

Napoje gazowane
butelka 200 ml - coca-cola, coca-cola zero, fanta, 
sprite, tonic

zł900
 

Sok świeżo wyciskany
200 ml

Nestea
butelka 250 ml – brzoskwiniowa lub cytrynowa

zł500
 

zł800
 

zł800
 

Napoje gorące

Herbaty organiczne Higher Living
czarna, zielona, owocowa, miętowa…. 

Czarna herbata zimowa
czarna herbata zimowa z cynamonem, pomarańczami, 
goździkami i sokiem malinowym

Zielona herbata zimowa
zielona herbata zimowa z cytryną, miodem, anyżem 
i imbirema

zł500
 

American coffee
specjalna mieszanka kaw dla LaMelisa

zł500
 

Espresso
specjalna mieszanka kaw dla LaMelisa

zł700
 

Espresso double
specjalna mieszanka kaw dla LaMelisa

zł600
 

Cappucino
cappucino

zł800
 

Caffe Latte
caffe latte

zł1000
 

Czekolada na gorąco z piankami
czekolada na gorąco z piankami

zł1900
 

zł800
 

Caffe Latte z syropem smakowym
caffe latte z syropem smakowym i piankami

zł600
 

Alkohole
Wódka Wyborowa 4cl
butelka 0,5l - 60zł

zł700
 

Wódka Stumbras 4cl
butelka 0,5l - 70zł

zł800
 

Wódka Finlandia 4cl
różne smaki - Butelka 0,5l - 75zł

zł900
 

Wódka Chopin 4cl
butelka 0,5l - 95zł

zł900
 

Whisky 4cl
Johny Walker Red, Grands, Ballentines

zł900
 

Brandy Metaxa*****
4cl

zł1400
 

Wódka Belvedere
4cl

zł1400
 

Whisky Chivas Regal 
12yo

zł1400
 

Burbon Jack Danniel's
4cl

zł1800
 

Old Bushmills Distillery
4cl

zł1900
 

Gentleman Jack
4cl

zł1400
 

Beza Pavlova 
beza przełożona owocami,  kremem mascarpone 
i bitą śmietaną serwowana z musem owocowym

zł1400
 

Lava chocolate cake
czekoladowe ciastko z płynnym środkiem i lodami

zł1400
 

Banana Cotta
klasyczna PanaCotta formowana w skórce od banana

Heineken 0,33 l

Tyskie 0,33 l

Żywiec 0,5 l

Lvivske 0,45 l  (UKRAINA)

Desperados 0,4 l

San Miguel 0,33 l (HISZPANIA)

Estrella Damm 0,33 l (HISZPANIA)

Leffe ciemne lub jasne 0,33 l  (BELGIA)

5.00 zł

5.00 zł

6.00 zł

7.00 zł

9.00 zł

9.00 zł

9,00 zł

10.00 zł

5.00 zł

5.00 zł

7.00 zł

9.00 zł

9.00 zł

10.00 zł

10,00 zł

10.00 zł

10.00 zł

NAPIWKI
KELNERZY – jeżeli chcecie podziękować Państwo za ponadprzeciętną obsługę 
pozostawione ewentualne napiwki przy rachunku tra�ają w całości do kelnera 
obsługującego Państwa stolik lub imprezę okolicznościową.
KUCHARZE – jeżeli chcecie Państwo podziękować kucharzom za przygotowanie 
ponadprzeciętnych dań, ewentualne napiwki dla kuchni proszę wrzucać 
do �gurki kucharza przy wyjściu.

Restauracja La Melisa nie pośredniczy w wypłacie napiwków, cały personel został 
poinformowany o konieczności rozliczeń z ZUS i US z otrzymanych z tego tytułu 
przychodów.

Cafe Gourmand z dowolną kawą
zamawiając Cafe Gourmand można spodziewać się 
czegoś pysznego, ale do końca nie wiadomo co dziś 
upiekł nasz cukiernik. Jedno jest pewne: 
otrzymasz dowolną kawę i trzy mini deserki



Zapytaj kelnera
o danie i specjał tygodnia

zł2400
 

zł2700
 

zł3300
 

zł3600
 

zł700
 

zł1400
 

zł1700
 

zł1700
 

zł3900
 

zł6900
 

Dania główne

Kurczak w sosie serowo – estragonowym 
kurczak w sosie serowo – estragonowym serwowany 
z warzywami i polentą

Pierogi cielęce w sosie grzybowym
naszej produkcji pierogi z mlecznej cielęciny 
w sosie grzybowym

Stek wołowy z antrykotu lub z rostbefu
stek z sezonowanego mięsa wołowego  - antrykotu 
lub rostbefu w pikantnej salsie, z grillowanymi 
warzywami i gratin 

Wiener Schnitzer
jak w Wiedniu, cienko rozbity udziec cielęcy z falującą 
panierką, smażony na maśle klarowanym, serwowany 
z ziemniakami, pomidorami z dymką i śmietaną

Cielęcina a’la Marengo
serwowane z kluseczkami kładzionymi i marchewką

Stek z sezonowanej polędwicy wołowej
podany na gorącym kamieniu z warzywami i masełkiem 
ziołowym

zł7900
 

Tasting menu La Melisa
Nie możesz się zdecydować co chcesz zjeść ? 
Zaufaj naszemu kucharzowi i zamów menu degustacyjne. 
Rozkoszuj się smakiem naszych przystawek, 
dań głównych oraz deserów w porcjach degustacyjnych.
Zestaw zawiera 3 przystawki, zupę, 2 dania główne oraz deser.

Zupa pomidorowa
klasyczna zupa pomidorowa z domowymi kluseczkami

Paluszki z kurczaka
panierowane w płatkach kukurydzianych (pieczone) z ziemniaczkami i surówką z marchewki

Sznycelek cielęcy
panierowany sznycelek cielęcy z ziemniaczkami i surówką z marchewki

Pulpety cielęce
cielęce z udźca cielęcego serwowane ze świeżym makaronem tagliatelle w sosie pomidorowym

Dania dla dzieci
serwowane z myślą o naszych milusińskich do 12 roku życia

Danie tygodnia ...... 27.00zł
Specjał Tygodnia ... 47.00zł

Danie i Specjał Tygodnia jest to propozycja 

szczególnie dla naszych stałych Gości, 

by dać im możliwość rozkoszowania się smakiem dań 

ze światowych stołów poza regularną kartą menu.

W każdą sobotę i niedzielę program

La Melisa 50+
Zamów dania za minimum 50 zł, a Twoje dziecko 

do 12 roku życia otrzyma gratis jedno z powyższych dań.

Masz 2 dzieci ? - zamów za 100 zł 

Masz więcej dzieci ? 
hmm… 

zaproś na obiad babcię, dziadka, teściową lub znajomych !

zł3800
 

zł2700
 zł1400

 

zł1800
 

zł2100
 

zł2200
 

zł2500
 

zł2600
 

zł1200
 

zł1200
 

zł2400
 

zł2400
 

zł2300
 

zł2300
 

zł2700
 

zł1900
 

zł1700
 

zł2100
 

zł2900
 

zł3500
 

zł4700
 

Przystawki Zupy

Sałaty

Pasty i dania mączne

Burrata na pesto
burrata na pesto serwowana z konfiturą z pomidorów

zł1600
 

Sorbet z gruszki i gorgonzoli
sorbet naszej produkcji z gruszki i gorgonzoli

Tatar wołowy
serwowany z domowymi marynatami na sposób polski 
doprawiony przez kucharza (na życzenie serwujemy 
tatara do samodzielnego doprawienia)

Krewetki w sosie winnym
8 sztuk krewetek 31/40 w sosie paprykowo-imbirowym
na białym winie z chrupiącą grzanką

Hummus z warzywami
pasta z ciecierzycy ze świeżymi warzywami 
i grillowaną pitą

Razowe pierogi z bobem
razowe pierogi z bobem, melisą i miętą, serwowane 
z konfiturą z pomidorów

zł2100
 

Risotto z kurek i maślaków
risotto z kurek i maślaków z serem korycińskim
i czarnuszką

Tagliatelle z chorizo i kurczakiem
świeży makaron tagliatelle, z kurczakiem i kiełbasą 
chorizo, w kremowym truflowym sosie

Tajskie klimaty
pikantny makaron pszenny z kurczakiem, krewetkami, 
warzywami, mlekiem kokosowym w stylu orientalnym

Tagliatelle z krewetkami i małżami
świeży makaron tagliatelle z krewetkami i małżami, 
skąpany w oliwie z oliwek i świeżych ziołach

Grillowany kurczak
na sałacie, ze świeżymi warzywami, kiełkami 
i dressingiem jogurtowo-cytrynowym

Sałatka z kozim serem
sałata z zapiekanym kozim serem, 
owocami i orzechowym dresingiem

Sałatka z polędwicą wołową
grillowane plastry polędwicy wołowej na sałacie 
z sezonowymi owocami i kremem balsamicznym

Krem z bobu
krem z bobu z serem korycińskim

Dania z ryb
Pizza

Polędwica z dorsza
pieczona na warzywnym gnieździe z marchewki 
i cukinii, z ziemniaczkami

Zrazy z sandacza w sosie kurkowym
zrazy z sandacza w sosie kurkowym serwowane 
z młodymi warzywami

Margherita 30 cm
ser mozzarella, sos pomidorowy

Capriciosa 30 cm
ser mozzarella, szynka, pieczarki, sos pomidorowy

Prosciutto 30 cm
szynka parmeńska, rukola, pomidorki cherry, 
sos pomidorowy

La Melisa  30 cm
dietetyczna pizza ? Teraz to możliwe ! Pizza na cieście 
z kalafiora i pestek dyni, sos pomidorowy, kurczak, 
szpinak, papryka, ser mozzarella 

Zupa z soczewicy
zupa z soczewicy i duszonych pomidorów

Zupa wenecka
z ryb i owoców morza

Chłodnik dnia
na bazie jogurtu naturalnego

Dania serwowane codziennie 
od godziny 12:00

gotujemy w zgodzie z naturą

Chciałbyś zmienić proponowane przez nas składniki pizzy? 

Nie ma problemu! 
W miarę dostępności produktów spełnimy  Twoje życzenia.

Pizza LaMelisa charakteryzuje się dłuższym niż inne 

czasem oczekiwania, prosimy o cierpliwość.


