A LITTLE ABOUT THE WORD NIFTY
Nifty: Adjective
1. Attractively stylish or smart: a nifty place to eat.
2. Very good; ﬁne; excellent: a nifty idea.
3. Substantial; sizable: A nifty portion.
4. Something nifty, as a clever remark or joke.
Origin: 1868, perhaps theatrical slang, a shortened,
altered form of magniﬁcent.
—

Jeżeli mają Państwo alergię pokarmową, proszę poinformować nas o tym
przy składaniu zamówienia. Pozwoli nam to przygotować danie
dostosowane do Państwa potrzeb.
Z pełną listą alergenów możecie Państwo zapoznać się osobiście.

PIWO BECZKOWE
—
Carlsberg (0,3 l)

13

Carlsberg (0,5 l)

16

PIWO BUTELKOWE
—
Okocim bezalkoholowy (0,5 l)

Piwa rzemieślnicze, browary regionalne

13
zapytaj kelnera

WODY
—

Krystaliczne źródło gazowana, niegazowana (0,3 l)

8

Cisowianka niegazowana (0,7 l)

15

Cisowianka Perlage musująca (0,7 l)

15

Karafka wody niegazowanej (1 l)

15

SOKI, LEMONIADY
—

Świeżo wyciśnięty sok pomarańczowy / grejpfrutowy (0,25 l)
Soki, napoje i nektary owocowe Toma (0,2 l)

15
8

pomarańcza, grejpfrut, jabłko, czarna porzeczka, pomidor
Domowa lemoniada

NAPOJE GAZOWANE
—

Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7 Up, Schweppes tonic (0,2 l)
Red Bull (0,25 l)

NAPOJE GORĄCE
—

13

8
15

Espresso, Americano

10

Espresso macchiato, double espresso, cappuccino, latte

12

Gorąca czekolada

18

Dzbanek herbaty

10

assam, darjeeling, ceylon, earl grey, japan sencha (zielona),
miętowa, rumianek, herbaty owocowe

WINA BEZALKOHOLOWE
—

Save Water Riesling białe / półwytrawne

140

Le Petit Étoilé Chardonnay musujące / demi-sec*

100

* organiczne / vegan

Ceny podane w PLN, zawierające VAT. Obsługa nie wliczona.
10% napiwek doliczany jest do rachunku przy obsłudze grup 6-osobowych i większych.

PRZYSTAWKI
—

Poznański Gzik, ziemniaki, sałatka z ogórków 29
Fondue ze smażonego sera z kminkiem, grzanki, chrupiące warzywa 35
Kacze nóżki, majonez cytrynowy, jarmuż, prażone orzeszki pinii 37
Terrina z dzika z suszonymi owocami, galaretka z czerwonej porzeczki,
konfitura z jabłek, ćwikła 39
Tatar wołowy z polędwicy, piklowane warzywa, suszone żółtko 39

ZUPY
—

Zupa dnia 19
Ślepe ryby 19
Szczawiowa z jajkiem, ziemniaki, boczek 19

SAŁATKI i MAKARONY
—

Sałatka z soczewicą, winegret, karmelizowane buraki,
kalarepa, fasolka szparagowa (kozi ser) 33 (39)
Sałatka Caesar z krewetkami lub kurczakiem 41
Łazanki w sosie serowo-winnym, czosnek, cukinia, chili 34
Poznańskie Szagówki, polędwiczka wieprzowa, warzywa z majerankiem 40

DANIA GŁÓWNE
—
MIĘSA
Szarpana łopatka wieprzowa, poznańska Pyza,
purée z topinamburu, borowiki, konfitura jabłkowa 45
Burger wołowy, marynowana cebula, ser Bursztyn, słodki sos chili, frytki Maris Piper 42
Kurczak zagrodowy supreme, marchew, dynia, jarmuż, sos z morelą i musztardą 39
Pierś z kaczki sous vide, pieczone bataty, purée z modrej kapusty, jarmuż, sos z pomarańczą 65
Biodrówka jagnięca, gratin ziemniaczane z cebulą, purée z zielonego groszku,
pieczona dynia, dżem z czerwonej papryki 69
Stek z polędwicy wołowej, pieczone ziemniaki, purée z selera, buraki, sos z zielonym pieprzem 89
Sezonowany stek z antrykotu na kości, frytki Maris Piper, sos Bearnaise, sałatka z winegretem 149

WEGETARIAŃSKIE
Kasza pęczak, buraki, zielony groszek, estragon 30
Aromatyzowany kalafior, soczewica, sałatka z natki pietruszki, tofu 35
Chałka zapiekana z grzybami, jajko, młody szpinak, ziołowe pesto z octem balsamicznym 35

RYBY
Sandacz, purée ziemniaczane, szpinak, por, sos cytrynowy 53
Jesiotr w bulionie z pomidorów i owoców morza, szafran, warzywa 69

DESERY
—

Fondant czekoladowy, lody śmietankowe, coulis malinowe 25
Krem orzechowy, mango, marakuja, lody gruszkowe, pączek 25
Szarlotka z lodami waniliowymi 25
Deser dnia 25
Ceny podane w PLN, zawierające VAT. Obsługa nie wliczona.
10% napiwek doliczany jest do rachunku przy obsłudze grup 6-osobowych i większych.
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