
Przystawki…

Pieczone gnocchi ze świeżym szpinakiem i ziołowym 
pesto / 15,-
Roasted gnocchi with spinach & pesto

Carpaccio z marynowanej polędwicy wołowej  / 25,- 
Beef carpaccio

Tatar wołowy / 25,-
Beef tartar

Przysmaki LOCOMOTIVY – dziel się z przyjaciółmi /50,-
Wędzone przez nas produkty w akompaniamencie serów 
Smoked by our Chef’s meet and cheese products

Zupy… 

Rosół z domowymi lanymi kluskami / 8,-
Chicken clear soup with homemade dumplings

Krem pomidorowy z mozzarellą i pesto / 12,-
Tomato cream with mozzarella and pesto 

Żurek Staropolski z jajkiem / 10,-
Traditional Polish Żurek with egg  

Sałaty…

Z krewetkami królewskimi / (5szt.) 28,-
mix sałat, rukola, imbir, pomidorki koktajlowe, pomarańcza
mixed salad, rucola, king prawns, cherry tomato, orange, ginger

Z grillowanym rostbefem wołowym 26,-
mix sałat, grejfrut, pomidorki koktajlowe, ogórek, czerwona cebula, migdały
mixed salad, grilled roastbef, grapefruit, cherry tomato, cucumber, red 
onion, almonds

Z marynowanym łososiem / 24,-
mix sałat, oliwki, awokado, pomidor, limonka
mixed salad, marinated salmon, olives, avocado, tomato, lime

Z marynowanym kurczakiem / 20,-
sałata lodowa, pomidor, grillowane warzywa, czerwona cebula



mixed salad, grilled chicken, tomato, grilled vegetables, red onion

Sałata „Cezar” z kurczakiem / 20,-
sałata lodowa, sos majonezowo-czosnkowy, parmezan, grzanki
iceberg lettuce, chicken, mayo-garlic sauce, parmesan

Z fetą i suszonym oregano/ 18,-
sałata lodowa, pomidory, ogórek, cebula czerwona
iceberg lettuce, feta cheese, tomato, cucumber, red onion, oregano

Dania główne

Nasz specjał - Steak z wołowiny argentyńskiej 250g  / 69,-
sos serowy, frytki stekowe, dodatek sezonowy
Argentinian beef flet, cheese sauce, chips, seasonal vegetables
Prawdziwie męski Bacon Steak 300g / 35,-
frytki stekowe, dodatek sezonowy, chrzan
Bacon steak, chips, sesonal vegetables, horseradish sauce

Zraz wołowy po poznańsku / 33,-
gnocci ze słodkich ziemniaków, sos pieczeniowy, modra kapusta
Beef roulade, red cabbage, gnocchi, gravy

Grillowana pierś z kaczki / 43,-
buraczane gnocci, żurawinowy sos cumberland, maślany szpinak
Grilled duck breast, gnocci, cumberland cranberries sauce, butterd spinach 

Mix grill czyli aromatyczna wołowina, wieprzowina, kurczak / 35,-
frytki stekowe, surówka, sos czosnkowy
(patery grillowanych mięs dla 2, 4, 6 osób taniej– szczegóły u kelnera)
Grilled chicken, pork & beef, french fries, salad, garlic dip

Schabowy … jak u mamy! / 26,-
pieczone domowe ziemniaki, surówka 
Pork chop, roasted potatos , salad

Grillowane polędwiczki drobiowe w sosie kurkowym  / 30,-
gnocchi ze słodkich ziemniaków, surówka
Grilled chicken sirloin with chanterelle mushroom sauce, gnocchi, salad

Filet po włosku / 29,-
ze szpinakiem&mozarellą, sos z suszonych pomidorów, ryż jaśminowy
chicken flet with spinach, sundried tomato sauce, jasmine rice

Łosoś gravlax /45,-
ryż jaśminowy z nutą imbiru, sałatka Wakame z sezamem
Salmon gravlax, jasmine rice, wakame salad with sesame seeds

Sandacz / 39,-
puree z kukurydzy, maślany szpinak 



Zander fllet, buttered spinach, corn puree

Burgery… z bułką grahamką, w zestawie +7,-

ANGUS Burger – 100% wołowiny Premium Angus nowość / 25,-
nachosy serowe, sos burgerowy, boczek, pomidor, ogórek, cebula
Premium Angus Burger, cheese nachos, burger sauce, vegetables

Loco Burger /od niego się zaczęło…/ 18,-
wołowina, ogórek kiszony, majonez / beef burger, sour cucumber & mayo

Wieś Burger /prawdziwie męski/ 20,-
wołowina, grillowany boczek, jajko, pomidor, cebula, sos BBQ
beef burger, grilled becon, egg, tomato, onion, BBQ dip

FIT Chickenburger /polecany dla dbających o linię … ;-) / 18,-
flet z kurczaka w ft panierce, rukola, pesto ziołowe, mozzarella, pomidor
grilled chicken, rucola, pesto, mozzarella, tomato 

Makarony…

Spaghetti z krewetkami królewskimi/ 25,-
z pomidorkami koktajlowymi, czosnkiem i świeżą pietruszką 
King prawns spaghetti with cherry tomato, garlic and fresh parsley

Spaghetti orientalne / 23,-
z kurczakiem, warzywami, sosem słodko-pikantnym
Oriental spaghetti, chicken, vegetables, sweet&sour sauce

Spaghetti Bolognese / 20,-
Penne Vege/ 18,-       / z kurczakiem / 23,-
ze świeżym szpinakiem, suszonymi pomidorami, ziołami i fetą
Vegetarian penne/penne with chicken, spinach, sundried tomato feta cheese

Domowe pierogi… robione własnoręcznie niemalże każdego 
dnia

Pierogi Locomotiva 8szt./ 20,- 
z wołowiną, grzybami i prażoną cebulką
with beef, mushrooms and fried onion

Diabły (pikantne) 8szt./ 18,-
z mięsem wieprzowym i chilli / with meat and chilli

Madziary 8szt./ 18,-
z farszem węgierskim, kurczakiem, mozzarellą/chicken, vegetables, 
mozzarella, hungarian pasta



Sycylijskie 8zt./ 18,-
z kurczakiem, mozarellą, szpinakiem/ with chicken, mozzarella, spinach

Ruskie 8szt./ 17,-
with cheese and potatos

Palce lizać 8szt./ 18,-
z serem na słodko / with cottage cheese (sweet)

Desery…
Czekoladowe fondant z lodami / Chocolate fondant & ice cream/ 
15,-
 
Szarlotka na ciepło z lodami / Hot apple pie & vanilla ice cream / 
17,-

Desery lodowe…
Pokusa / 17,-
lody waniliowe z owocami na gorąco/ vanilla ice cream with hot fruits

KarmeLOVE / 16,-
lody z orzechami, bita śmietana, polewa karmelowa /  walnuts ice cream with
whipped cream, caramel sauce

Malinowe zapomnienie / 16,-
lody waniliowe, maliny, bita śmietana, polewa czekoladowa
vanilla ice cream with raspberries, chocolate sauce

Truskawkowa wariacja / 16,-
lody truskawkowe, truskawki, bita śmietana, polewa truskawkowa
strawberry ice cream, strawberries, whipped cream

Wisieńka na torcie / 16,-
lody czekoladowe, wiśnie, bita śmietana, polewa czekoladowa
chocolate ice cream, whipped cream, cherries

Owocowy ludek / 16,-
lody waniliowe, owoce, bita śmietana, polewa owocowa 
vanilla ice cream, whipped cream, friuts, fruits sauce


