NA DOBRY POCZĄTEK
Chrupiący boczek

28 pln

mus z jabłka

Kacza wątróbka 24 pln
wiśnie, brioche, czerwona cebula

23 pln

Skrzydełka z kurczaka

miód, zielona herbata, limonka, ketchup paprykowy

Sałata z awokado

29 pln

cebula, czosnek, pomidory, wino, masło, pieczywo

Wieprzowina w każdej postaci

26 pln

Talerz owoców morza

32 pln

marynowany łosoś, sałata, piklowane warzywa,
majonez chorizo

Sałata z kaczką

32 pln

Zupa rybna
Shōyu-ramen

sos Dancing Anchor, limonka

12 pln/szt

Żurek

Makaron z krewetkami 39 pln

OBOK TALERZA

tagliolini nero, cebula, czosnek, białe wino,
pomidor cherry

Każdy dodatek

62 pln

Macaroni z serem
Puree ziemniaczane

71 pln

puree z batata, tamaryndowiec, groszek,
biała rzepa, limonkowy crème fraiche

Kasza mhammas z grzybami
Frytki z parmezanem i oliwą truflową

39 pln

Pierś z kurczaka zagrodowego

Pieczone ziemniaki z parmezanem

marchew, kukurydza, młode ziemniaki,
ziarna słonecznika, consommè

Mix sałat z pomidorem, ogórkiem i sosem winegret

42 pln

Konfitowane żebro wieprzowe

SOSY

ziemniaki z maślaną emulsją, duszony por,
demi glace, palone orzechy

Dancing Anchor – syrop cukrowy, sos teriyaki, sos sojowy,
sok z limonki, sambal, kolendra

46 pln

kasza mhammas, suszone grzyby, kalafior, brokuł,
sos z palonego czosnku

39 pln

gratin z selera, młoda marchew,
sos chrzanowo-rozmarynowy

Vege Hot-Dog

Ketchup paprykowy – papryka, czerwona cebula,
sok jabłkowy, ocet

DESER

36 pln

Sernik

22 pln

musy owocowe, migdały

36 pln

bułka brioche, marynowana czerwona kapusta,
pomidor, sos miodowo-musztardowy,
frytki z batata

Burger z filetem kurczaka

Majonez truflowy – majonez, pasta truflowa

Sos z palonego czosnku – czosnek, masło, śmietana

falafel, bułka bawarska, remolada selerowa,
awokado, concasse z pomidora, frytki z batata

Burger z łopatką wieprzową

12 pln

Glazurowane warzywa

soczewica, warzywa z algami, sos kawiorowy,
palone orzechy

Poliki wieprzowe

24 pln

biała kiełbasa, ciasto won-ton, maślanka, żółtko,
puder z grzybów

OD MORZA PO LĄD

Polędwica wieprzowa

24 pln

kurczak, algi, jajko, makaron, kolendra

sos mignonette, limonka

Łosoś szkocki

24 pln

consommè rybne, krewetki, dorsz, warzywa

29 pln

Chrupiące baby kalmary

Dorsz

125 pln

krewetki, langustynki, ostrygi, małże, sos Dancing Anchor,
sos mignonette

ZUPY

mix sałat, dressing mango,
orzechy w słonym karmelu, grzanka

Świeże ostrygi na lodzie

69 pln

chrupiący boczek, karkówka, łopatka wieprzowa,
żebro wieprzowe

kalafior, cukinia, brokuł, marchew,
sos Dancing Anchor

Gravlax

51 pln

Duszone mule

mix prażonych orzechów, młody szpinak,
jajko przepiórcze, owoc granatu

Warzywa w tempurze

DO DZIELENIA SIĘ

36 pln

szpinak, jajko sadzone, cukinia grillowana,
majonez truflowy, frytki z batata

Mus z białej czekolady i koziego sera

22 pln

ciastko, mango, mięta

Parfait

22 pln

chałwa, ser mascarpone, palona biała czekolada,
sorbet z jagody

Jedzenie
Jeżeli cierpią Państwo na jakiekolwiek alergie pokarmowe prosimy poinformować obsługę przy skladaniu zamówienia.
Powyższe ceny zawierają VAT. Obsługa nie jest wliczona.
Przy stołach od 6 gości wzwyż doliczamy 10% za obsługę do końcowego rachunku.

