Sałatki i przekąski zimne
Salads, cold and hot appetizers

Grillowany ser holloumi z prażonym boczkiem,
rukolą i pieczonymi pomidorkami cherry
Grilled halloumi cheese with arugula and roasted cherry tomatoes

25,Sałatka cezar
z grillowanym kurczakiem i rzymską sałatą
Caesar salad with grilled chicken and romaine lettuce

25,Carpaccio z jelenia
podawane z kiszonymi pomidorami
i marynowanymi podgrzybkami
Deer carpaccio served with pickled tomatoes

40,Tatar z polędwicy wołowej
Beef sirloin tartare

38,Siekany śledź z jabłkiem, ogórkiem i imbirem
w otoczeniu sosu limonkowego
Chopped herring with apple, cucumber and ginger surrounded by lime sauce

12,-

Zupy
Soups

Krem z zielonego groszku
z wędzonym twarogiem i świeżą kolendrą
Cream of green peas with smoked white cheese and fresh coriander

12,-

Zupa królewska
z blanszowanym szpinakiem i pieczarkami
Royal soup with blanched spinach and champignon mushrooms

12,-

Tradycyjny rosół z kury
z domowym makaronem
Golden consommé with noodles

12,-

Barszcz czerwony na zakwasie
z mięsnymi pierożkami
Beetroot soup with pouch stuffed with pork

12,-

Dania mięsne
Meat

Burger wołowy z sosami, miksem sałat,
bekonem i frytkami belgijskimi
Beef burger with sauces, mixed salads, bacon
and belgian fries

29,Placki ziemniaczane
z gulaszem wołowym
Potatoe pancakes served with beef goulash

25,Kotlet z szynki
z sałatką z marynowanych ziemniaków
Ham cutlet served with marinated potatoe salad

25,Filet drobiowy sous-vide
w marynacie z pesto bazyliowego
z dyniowym purée i grillowanymi warzywami
Chicken sous-vide fillet marinated in basil pesto
with pumpkin purée and grilled vegetables

32,Żeberka wieprzowe w pikantnej glazurze
z ziemniakami zapiekanymi i kapustą zasmażaną
Pork ribs in spicy glaze with baked potatoes and cabbage roux

35,-

Ryby i dania wegetariańskie
Fish and vegetarian meals

Pstrąg sauté
Sauteed trout

32,Sandacz pieczony na klarowanym maśle,
z marynowanym imbirem, kruchymi sałatami
i karmelizowanym selerem
Zander fried on clarified butter, with marinated ginger,
crispy lettuces and caramelized celery

39,Placki ziemniaczane ze śmietaną
Fried potatoes cakes with cream

12,Gołąbek z włoskiej kapusty
z kaszą pęczak i pieczarkami
Cabbage rolls stuffed with groats and mushrooms

18,Naleśniki ze szpinakiem
w sosie z gorgonzoli
Pancakes with spinach and gongonzola sauce

20,-

Desery
Desserts

Sernik wiedeński
z konfiturą z rokitnika
Viennese cheesecake served with sea buckthorn jam

12,-

Suflet czekoladowy
z lodami miętowymi
Chocolate soufflé with mint ice cream

20,-

Szarlotka na ciepło
w sosie angielskim z brandy
Hot apple pie in English sauce with brandy

12,-

Mrożony nugat miodowo-orzechowy
w otoczeniu musu malinowego
Frozen honey-nut nougat surrounded by raspberry mousse

18,-

Pierogi i makarony
Dumplings and pasta

Pierogi ruskie
Dumplings with white cheese stuffing.

14,-

Pierogi z kaszą i kapustą
Dumplings with buckwheat and cabbage stuffing.

14,-

Penne carbonara
15,Rigatoni al tonno
15,-

Dodatki
Side orders

Ziemniaki gotowane

5,-

boiled potatoes

Ziemniaki zapiekane

6,-

fried potatoes

Ryż

5,-

rice

Kasza gryczana

5,-

buckwheat

Kasza orkiszowa

5,-

groats pelt

Frytki

6,-

chips

Frytki stekowe

6-

belgian fries

Bukiet warzyw gotowanych

12,-

bolied vegatables

Kapusta zasmażana

7,-

hot white cabbage

Zestaw surówek

7,-

set of salads

Ogórek kiszony

6,-

a dill pickle

Sałatka z buraków

6,-

grated cold beetroot with horseradish

Sałatka sezonowa

7,-

seasonal salad

Pieczywo z masłem

4,-

bread with butter

Tosty
toasts

4,-

Napoje gorące
Hot drinks

Kawa
coffee

- espresso
- cappuccino
- latte

9,10,12,-

Herbata Lipton Premium

6,-

tea

Herbata sezonowa

12,-

sezon tea

Napoje zimne
Cold drinks

Soki owocowe

6,-

fruit juices

Coca cola
Fanta
Sprite
Tonic Kinley
Woda mineralna

0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,2 l
0,33 l

5,5,5,5,5,-

