PRZYSTAWKI, SAŁATKI

STARTERS, SALADS

—

—

Sałatka Caesar z kurczakiem 34 pln

Caesar salad with chicken 34 pln

Sałatka Caesar z krewetkami 38 pln

Caesar salad with shrimps 38 pln

Sałaty ogrodowe, wędzony pstrąg, kalarepa, jabłko, jajko 34 pln

Garden lettuce, smoked trout, kohlrabi, apple, egg 34 pln

Liście szpinaku, pomidory, słonecznik, mozzarella,
dressing balsamiczny 28 pln

Spinach leaves, tomato, sunflower seeds, mozzarella,
balsamic dressing 28 pln

Domowe leczo, kasza jaglana, kolendra 24 pln

Homemade letcho, millet grouts, coriander 24 pln

Tatar wołowy, pikle, soja, smażone żółtko 38 pln

Beef tartare, pickles, soya, fried egg yolk 38 pln

Łosoś marynowany, koper włoski, buraki, wędzony twaróg 28 pln

Marinated salmon, fennel, beetroots, smoked cottage cheese 28 pln

ZUPY

SOUPS

—

—

Zupa dnia 12 pln

Soup of the day 12 pln

Consommé z pomidorów, risotto bazyliowe 16 pln

Tomato consommé, basil risotto 16 pln

Krem z dyni, kokos, pomarańcza, imbir 16 pln

Pumpkin cream, coconut, orange, ginger 16 pln

DANIA GŁÓWNE

MAIN DISHES

—

—

Pieczony batat, soczewica, szpinak, feta, tzatziki 26 pln

Baked sweet potato, lentils, spinach, feta cheese, tzatziki 26 pln

Pappardelle, polędwica wołowa, suszone pomidory,
szpinak, brokuły, Emilgrana 38 pln

Pappardelle, beef tenderloin, sundried tomatoes, spinach,
broccoli, Emilgrana 38 pln

Schab z kością, ziemniaki puree, kapusta, pomidory 36 pln

Pork chop, mashed potatoes, cabbage, tomatoes 36 pln

Burger wołowy z boczkiem, domowe frytki, młode warzywa 34 pln

Beef burger with bacon, homemade fries, young vegetables 34 pln

Stek z polędwicy wołowej, gratin z ziemniaków i selera,
pietruszka, sos berneński 84 pln

Beef tenderloin steak, potato and celery gratin, parsley,
bearnaise sauce 84 pln

Polędwica z dorsza, kalafior, kapary, migdały, rodzynki 49 pln

Cod loin, cauliflower, capers, almonds, raisins 49 pln

Sandacz, ziemniak, marchew, małże, rukiew wodna,
sos holenderski 52 pln

Zander, potato, carrot, mussels, watercress,
hollandaise sauce 52 pln

DESERY

DESSERTS

—

—

Deser dnia 16 pln

Dessert of the day 16 pln

Śliwki, kruszonka, lody waniliowe 15 pln

Plums, crumble, vanilla ice cream 15 pln

Sernik na zimno, brzoskwinia, orzechy 16 pln

Cheesecake, peach, nuts 16 pln

Mus z marakui, jabłko, sorbet mango 16 pln

Passion fruit mousse, apple, mango sorbet 16 pln

Jeżeli mają Państwo alergię pokarmową, proszę poinformować nas
o tym przy składaniu zamówienia. Pozwoli nam to przygotować danie
dostosowane do Państwa potrzeb.

If you suffer from a food allergen/s please inform your order taker in order
for us to prepare a suitable meal to meet your needs.

Możecie Państwo o alergenach poczytać sami – szczegółowe informacje
dostępne są u obsługi restauracji.
Ceny zawierają VAT i nie obejmują obsługi

You can read about allergens themselves – details are available from the
restaurant service.

Prices including VAT, service charge not included

