DO DZIELENIA SIĘ
GODZINY OTWARCIA
12.00 – 23.00
PARTER

do każdego z dań serwujemy dwa
dodatki i dwa sosy do wyboru

Okoń morski

145 pln

pieczony w całości w soli morskiej

NA DOBRY POCZĄTEK
Makrela glazurowana w soi i Earl Grey
relish ogórkowo-kaparowy

24 pln

Wieprzowina w każdej postaci

74 pln

Talerz owoców morza

97 pln

chrupiący brzuch, pieczona karkówka,
łopatka wieprzowa, żebro wieprzowe
krewetki, langustynki, ostrygi, małże,
sos Dancing Anchor, sos mignonette

Ravioli

36 pln

Chrupiące baby kalmary

23 pln

Sałata z awokado

23 pln

Zupa rybna

22 pln

Grillowane kurze serca

18 pln

Zupa szczawiowa

19 pln

Grillowana kukurydza

26 pln

Shōyu-ramen

23 pln

Chrupiący boczek

21 pln

Skrzydełka z kurczaka w dwóch marynatach

21 pln

mus z homara i dorsza, bisque z pomidorów
sos Dancing Anchor, limonka

mix prażonych orzechów, szpinak, jajko przepiórcze
ser halloumi, zioła

pieczony batat, oliwa cytrynowa, granat, zioła
arbuz, zioła

sezam, limonka, sos Dancing Anchor

ZUPY
przegrzebek, zioła
jajko poche, gruszka, chips z boczku
kurczak, algi, jajko, makaron, kolendra

OBOK TALERZA
Każdy dodatek

12 pln

glazurowane warzywa
ziemniaki, szczaw, boczek

OD MORZA PO LĄD

purée ziemniaczano-chrzanowe

Żabnica

86 pln

soczewica, warzywa, algi

Pierś z kurczaka zagrodowego

39 pln

pieczone ziemniaki z parmezanem

Dorsz

52 pln

sałatka ziołowa z piklowanymi warzywami
i prażoną dynią

Burger z łopatką wieprzową

36 pln

Burger z piersią z kurczaka

36 pln

Stek ze schabu w glazurze

46 pln

Poliki wieprzowe

39 pln

zielone szparagi, szynka brandenburska, sos holenderski

soczewica, warzywa z algami, sos kawiorowy,
palone orzechy
frytki z batata
frytki z batata

kasza bulgur, brokuł, marchew, złoty burak,
słonina, sos z wiśnią

grillowana kukurydza
karmelizowane buraki z ziołami

SOSY ZIMNE

SOSY GORĄCE

Dancing Anchor

zielony pieprz, wanilia
sos z palonego czosnku

salsa verde

sos grzybowy

chrzanowy

sos z wiśnią
sos holenderski

DESER

Pieczone awokado

36 pln

Sernik

19 pln

Wolno duszone żebro wieprzowe

34 pln

Dacquoise

19 pln

Krewetki

45 pln

Kokosowa panna cotta

22 pln

concasse pomidorowe, jajko, parmezan
czerwone wino, kawa, kolendra
miso, baby szpinak, chleb

musy owocowe, migdały
krem kawowy, chips z ciemnej czekolady, beza
marakuja, kruche ciasto

Jeżeli mają Państwo alergię pokarmową, proszę poinformować nas o tym przy składaniu zamówienia. Pozwoli nam to przygotować danie
dostosowane do Państwa potrzeb.
Ceny zawierają VAT i nie obejmują obsługi.
Przy stołach od 6 osób doliczamy 10% za obsługę do końcowego rachunku.

Jedzenie

