
By the way to miejsce stworzone z zamiłowania do wspólnego 
spędzania czasu z przyjaciółmi i rodziną.

Tworząc nasze menu inspirację czerpiemy ze słonecznej Italii, 
gdzie potrawy uwodzą prostotą i wyjątkowymi smakami. 

Chcąc zagwarantować najwyższą jakość naszych dań, większość
 produktów sprowadzamy z Włoch.

Miło nam będzie spotkać się z Państwem w By the way.



Tatar z polędwicy z tuńczyka                                                                       39,-   
tuńczyk, jajka w koszulkach, ogórek, awokado, roszponka, czarny sezam, 
czerwona cebula, ciemne pieczywo

Talerz Antipasti                                                                                                     18,-
Talerz oryginalnych włoskich specjałów

Focaccia z czosnkiem i świeżym rozmarynem lub suszonymi 
pomidorami                                                                                                           14,-
czyli klasycznie i prosto

Zadymiany tatar z  sezonowanej polędwicy wołowej 36,-
polska sezonowana polędwica wołowa, ogórek kiszony, kapary, anchois, 
marynowane kurki, słodka czerwona papryka, kminek, czerwona cebula, musztarda, żółtko,
 
podajemy z grzankami

Krewetki Vannamei smażone na maśle   30,-
krewetki, białe wino, czosnek, odrobina chilli i natki z pietruszki - pieczywo 

Włoskie wędliny i sery z salsami owocowymi 39,-
sery i wędliny włoskie, do wyboru pikantne salsy: gruszkowa / figowa lub musztarda

NA POCZĄTEK

Z racji tego, iż wszystkie dania przygotowujemy na bieżąco, czas oczekiwania na 
zamówione dania to około 30 min...Jednocześnie pragniemy poinformować, że 

przy dużej liczbie Gości czas oczekiwania może być wydłużony.

Restauracja „By the way” informuje, że do produkcji potraw używane są produkty mogące 
wywoływać reakcje alergiczne: orzechy, skorupiaki, mleko, gluten oraz inne mniej uczulające 
produkty. W celu uniknięcia reakcji alergicznej prosimy o poinformowanie kelnera o swoich 

alergiach.

Informujemy, że przy  stolikach powyżej 9 osób doliczana jest opłata za serwis wynosząca +10% 
wartości rachunku.



ZUPY

Bruschetta z pomidorami  16,-
pieczywo, pomidory, czosnek, świeża bazylia, oliwa extra vergine

Caprese con Burrata                                                                                           28,-
Burrata....czyli przysmak z regionu Apulia

 
Cezar z kurczakiem  28,-
sałata rzymska z pomidorkami koktajlowymi, boczkiem, kurczakiem, podana z parmezanem
i sosem a'la Cezar

Sałata z krewetkami Vannamei 36,-
sałata rzymska z pomidorkami koktajlowymi, czerwona papryka, krewetki Vannamei
podana z parmezanem i sosem a'la Cezar

KANAPKI / SAŁATY

Zupa rybna z nutką curry 18,-
pikantna; smaki morza, szum wiatru - można pomarzyć

Minestrone 16,-
włoska zupa z warzyw sezonowych...

Rozgrzewająca zimowa herbata                                                               16,-

Herbaty Dilmah 7,-
czarna, earl grey,  zielona

Włoskie herbaty La Via del Te 9,-
czarna, zielona, miętowa, owocowa

Grzane wino 18,-
idealne na jesienne i zimowe wieczory

Espresso 7,-

Espresso doppio 9,-

Espresso macchiato 7,-

Kawa czarna 8,-

Kawa biała 9,-

Cafe latte 10,-

Cappuccino                                                                                                          10,-

Czekolada na gorąco                                                                                       14,-

NA GORĄCO

Sok malinowy  2,-

Miód  2,-

DODATKI



Jabłkowy  0,2l 6,-

Pomarańczowy  0,2l 6,-

Nektar z grapefruita  0,2l 6,-

Pomidorowy  z selerem naciowym 0,2l 6,-

 
Soki ze świeżych owoców  0,3l 12,-

Klasyczna lemoniada                                                                                      14,-
sok z cytryny, syrop cukrowy, świeża mięta..dużo lodu :)

Crodino.......                                                                                               24,-/18,-
aperitif na bazie na włoskiego Crodino z prosecco lub w wersji bezalkoholowej 
z sokiem z pomarańczy

Paulaner  0,5l 12,-

Perła export  0,5l 8,-

Heineken  0,33l 7,-

Lech free  0,33l 7,-

Żywiec  0,5l 8,-

Okocim  0,5l 8,-

Książęce Porter                                                                                                     12,-

PIWO LANE I BUTELKOWE

Perła Chmielowa  0,3l / 0,5l 8,- / 10,-

SOKI I LEMONIADY

Confit z kaczki 46,-
pieczone w niskiej temperaturze udka z kaczki , ziemniaki opiekane, 
sos wiśniowy z kardamonem, przyprawy

Rustykalny kotlet schabowy z dodatkami 34,-
delikatny schab, ziemniaki opiekane z rozmarynem i czosnkiem, mix sałat

Stek z polskiej sezonowanej  polędwicy wołowej               36,-/100g
  
polska sezonowana polędwica wołowa z dodatkami

Świeży pstrąg z pieca 36,-
pstrąg z Osady Jurajskiej, frytki, warzywa grillowane

Łosoś - Jurassic Salmon 59,-
stek z łososia jurajskiego z dodatkami

Łosoś jurajski 

Hodowany jest w krystalicznie czystej wodzie.
Hodowla Jurassic Salmon zlokalizowana jest w Janowie w woj. zachodniopomorskim

 i prowadzona w wodzie geotermalnej, w zamkniętym obiegu.
 To jedyna tego typu hodowla w skali świata. Łosoś Jurajski nie ma styczności z wodami 

otwartymi. Woda stosowana w hodowli pozyskiwana jest z głębi ziemi w związku z czym nie 
jest zanieczyszczona toksynami lub innymi substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Proces produkcji jest wolny od antybiotyków . Rybom nie zagrażają pasożyty  więc nie są 
stosowane kancerogenne środki chemiczne służące do zwalczania chorób i pasożytów. 

DANIA GŁÓWNE



Gnocchi z kaparami i łososiem                                                                  27,-
kluseczki gnocchi z łososiem w sosie winno śmietanowym

Canelloni                                                                                                                  26,-
  
makaron Canneloni, szpinak, ricotta, czosnek, mozarella, sos pomidorowy

Gnocchi con pomodoro                                                                                   24,-
kluseczki Gnocchi, pomidory Pelati Futuragri, czerwone wino, parmezan, sól, pieprz
 
Farfalle z kurczakiem i pomidorami 27,-
makaron farfalle, kurczak, suszone pomidory, czosnek, szalotka, 
białe wino, delikatny sos śmietanowy

Prawdziwie włoska Carbonara 27,-
makaron spaghetti ,  Guanciale di suino, Pecorino Romano, jajko, czosnek, 
świeżo mielony pieprz 

Lasagne Bolognese  27,-
prawdziwa włoska lasagne z farszem mięsnym, sosem z pomidorów,
przyprawiona ziołami oraz płatkami parmezanu

Spaghetti aglio, olio e peperoncino   22,-
makaron, czosnek, włoska oliwa, papryczka chilli  

Spaghetti  bolognese 27,-
makaron, mięso wołowe mielone w naszej restauracji (100g), sos pomidorowy, 
czerwone wino , parmezan, bazylia

Risotto szafranowe z salsicia fresca 38,-
ryż Carnaroli, salsiccia fresca, szalotka, parmezan,  białe wino, przyprawy

MAKARONY I INNE NAPOJE ZIMNE

Pepsi  0,2l 6,-

Pepsi Max  0,2l 6,-

Pepsi  0,5l 9,-                                                                                                                          

Tonic  0,2l  6,-

7 up  0,2l  6,-

Mirinda  0,2l  6,-

Cisowianka Perlage / Classique  0,25 l 7,- 

San Pellegrino - woda gazowna  0,75l  16,-

Woda z miętą i cytryną  karafka 1 litr 12,-

Włoskie oranżady  0,33l 12,-
J



Margherita Con Mozzarella Di Bufala                                                      34,-
sos pomidorowy, mozzarella Bufala - wytwarzana z mleka bawolic w regionie Kampania 
(miasto Aversa), świeża bazylia, pomidory koktajlowe

Bianca  29,-
biały sos na bazie mascarpone i śmietanki, gorgonzola, mozzarella
szpinak, czerwona cebula

Calzone z grillowanymi warzywami 28,-
sos pomidorowy, ser mozzarella, zółta papryka, bakłażan, parmezan, świeża bazylia

Margherita                                                                                                               20,-
sos pomidorowy, ser mozzarella

Capricciosa 28,-
sos pomidorowy, ser mozzarella, prosciutto cotto, pieczarki

Quattro formaggi 29,-
sos pomidorowy, sery: mozzarella, kozi, gorgonzola, camembert

Piccante     34,-
sos pomidorowy, ser mozzarella, nduja, pikantne salami Spianata z Kalabrii,
włoska kiełbasa, papryka jalapeno, czarne oliwki

Carnavale 28,-
sos pomidorowy, ser mozzarella, salami włoskie, czerwona papryka, cebula

Prosciutto crudo & rucola 34,-
sos pomidorowy, ser mozzarella, włoska szynka prosciutto crudo, rukola

PIZZA
Do wyrobu naszej pizzy używamy tylko oryginalnych produktów wytwarzanych we Włoszech i  

posiadających certyfikaty oryginalności oraz miejsca pochodzenia: 
DOP - Denominazione di Origine Protetta
PGI - Protected Geographical Indication

Nasze pizze podajemy również z wegańskim serem i sosami

Dodatek warzywny 4,-               Dodatek mięsny 7,-

DESERY

Biberon 25,-
Jogurtowy deser z lodami śmietankowymi i owocami sezonowymi

Affogato 14,-
włoskie lody waniliowe ( bez konserwantów) espresso doppio

Tiramisu 16,-
klasyka..klasyka..klasyka :)

Włoskie naturalne lody z owocami 16,-
włoskie naturalne lody bez konserwantów - robione dla nas na zamówienie




