Kuchnia jaką chcielibyśmy Państwu przekazać, to kuchnia jak
najbardziej naturalna, lokalna i świeża.
Nie zmieniamy natury, oddajemy jej naturalny smak.
Polecam Państwu menu degustacyjne, idealną formę
celebrowania wspólnie spędzonego czasu.
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Życzymy smacznego

MENU

Menu degustacyjne
(Skomponuj swoje menu*)
3 dania/przystawka/danie główne/deser
70,-/os
5 dań/dwie przystawki lub 1 zupa i 1 przystawka/dwa dania
główne/deser
100,-/os
7 dań/trzy przystawki lub 1 zupa i dwie przystawki ewentualnie 1
sałatka/ dwa dania główne/dwa desery
135,-/os*
*Menu degustacyjne to mniejsze porcje regularnych dań, zamawiane przez cały stolik,
wszystkie dania takie same dla całego stolika.
Dopłata do serów w menu degustacyjnym cen a dnia/ osobę 8zł.
**
Pracujemy na świeżych i naturalnych produktach, w przypadku ich braku zastrzegamy sobie
możliwość ich zastąpienia, o czym poinformujemy Państwa niezwłocznie

Szef kuchni poleca
Polędwiczki wieprzowe w cydrze z puree z ziemniaków i nutą
chrzanu 35,00 zł
Mix mięs grillowanych na bukiecie świeżych warzyw
grillowanych z karmelizowanym puree z jabłka 54,00 zł
Zupa Frutti di mare
21,50 zł

Zakąski zimne
Tatar z polędwicy wołowej
100 g 37,00 zł
Deska serów
150
g 30,00 zł
Śledź w wiejskiej smietanie z
orzechami włoskimi
100/50 g 21,00 zł
Bruchetta z pomidorkami i
szynka parmeńską
150 g 20,00 zł
Carpaccio z ośmiornicy z
rukolą, pomidorkiem
koktajlowy, z dipem
cytrynowym
100 g 34,00 zł

Zakąski gorące
Camembert zapiekany
z pieczarkami
1 szt. 19,50 zł
Krewetki z chili w białym winie
125ml
34,00 zł
Kurki w maśle wiejskim
z grzanką
125 g 35,00 zł

Sałatki
Najlepsza sałatka świata
z szynka parmeńską
karmelizowaną z miodem i
musztardą
200g 25,00 zł
Sałatka chłopska
200g 30,00zł
Mix sałat z serem bufala
27,00 zł

Zupy
Rosół z kaczki
300g 10,00 zł
Cebulowa z grzanka i serem na
białym winie
200 g
14,50 zł
Zupa krem z pomidorów
200g 12,00 zł
200/100g 11,50 zł
Żurek w chlebie z jajkiem
250g 20,00 zł

Drób
Kotlet de Volaille z frytkami,
zestaw surówek
150g 32,00zł
Roladki drobiowe z brokułem,
pomidorkiem, szynką
parmeńską i serem pleśniowym,
gnochi ze śmietaną
200 g
32,00zł
Wątróbka z kaczki z
ziemniakami i buraczkami
200 g
30,00 zł

Wieprzowina
Kotlet schabowy z kością,
frytki, kapusta zasmażana
32,00zł

Wołowina
Befsztyk z pieczarkami
z masłem czosnkowym,
stekhausy
150g 55,00 zł
Rolada wołowa z kluskami
śląskimi i czerwoną – modrą
kapustą 38,00 zł
Policzki wołowe w czerwonym
winie z puree z dyni
200g 40,00 zł

Ryby
Makrela pieczona w całości w
cytrynie

Policzki wieprzowe w cydrze z
puree z ziemniaków i nutą
chrzanu 200 g 35,00 zł

w/w 100g 15,000zł

Polędwiczki wieprzowe w sosie
z podgrzybkami szlachetnym w
całości, mini placuszki
ziemniaczane 200 g 38,00 zł

Halibiu dzwonek pieczony
w świeżych ziołach
w/w 100g 20,50zł

Filet z sandacza
w/w 100g 21,00zł

Makarony
Taghiattelle carbonara 250g
26,00 zł
Papardelle z krewetkami i chilii
250g 29,50 zł

Dania wegetariańskie
Placki ziemniaczane
w sosie z podgrzybków
23,50 zł
Camembert panierowany z
pieczarkami
1 szt
19,50 zł
Bukiet jarzyn panierowanych
z jajkiem w koszulce
200g 24,50 zł
Gnocchi z brokułami i
czosnkiem
200g 18,50 zł

Surówki
Mizeria z ogórków
100g 9,50 zł
Bukiet jarzyn z masłem
migdałowym
150g 22,50 zł
Surówka z marchewki
i jabłka
150g 8,50 zł
Mix sałat z rukolą
i pomidorkami koktajlowymi
100g 11.50zł
Surówka z białej kapusty
150g 7,50 zł
Kapusta zasmażana
150g 10,00 zł

Dodatki
Ziemniaki
200g 7,50zł
Frytki
150g 7,50zł
Steakhouse - frytki
150g 10,00zł
Kluski śląskie
200g 10,00zł
Ryż biały
200g 7,50zł
Bratkartofle – ziemniaki
opiekane
200g 9,50zł

Desery
Szarlotka z lodami waniliowymi
19,50zł
Lody z gorącymi świeżymi malinami i miodem
17,50zł
Bezy z malinami i jogurtem greckim
15,50zł
Wino grzane z owocami, przyprawami korzennymi
i miodem 250 ml 15,00 zł
Cydr grzany z przyprawami korzennymi 300 ml
13,50zł

Soki

Napoje gorące

Sok ze świeżych owoców
11,50 zł /200ml
Sok owocowy Cappy
5,50 zł /200ml

Kawa z expressu Piacetto
8,50 zł /200ml
Kawa Cappuccino
11,00 zł /200ml
Kawa Latte z dużym
mlekiem
13,50 zł / 300 ml
Kawa Adwokatka
12,50 zł /200ml
Kawa po Irlandzku
16,50 zł / 300ml
Kawa po królewsku
16,50 zł / 300ml
Herbata
6,50zł / 200ml
Herbata Richmond
11,50 zł/ 300 ml
Herbata z konfiturą
14,50 zł /300ml
Mleczko
2,00 zł /20ml
Cytryna
2,00 zł /1 por.

Napoje zimne
Coca – Cola Fanta Sprite
Kinley Tonic
5,50 zł /0,2l
Woda mineralna
4,50 zł /0,2l
Piwo
Piwo beczkowe Żywiec
8,50 zł /0,5 l
Piwo beczkowe Żywiec
6,00 zł /0,3 l
Piwo butelkowe
8,50 zł /0,5 l
Piwo Żywiec
bezalkoholowy
8,50 zł /0,5 l
Grzane piwo z
miodem i żółtkiem z
przyprawami
12,50 zł /0,5 l
Grzaniec staropolski
15,00 zł /0,25 l

Dodatki do piwa
Oliwki w majeranku na
maśle
15,50zł
Sok malinowy
2,00 zł /50g

Whisky

Wódki

J.Walker Black
22,00 zł /40 ml
J.Walker Red
14,00 zł /40 ml
Ballantines
14,00 zł /40 ml
Jim Beam
13,00 zł /40 ml
Jack Daniel`s
17,00 zł /40 ml
Chivas Regal
22,00 zł /40 ml
Cardhu
40,00 zł /40 ml

Wodki białe gatunkowe
8,00 zł /40 ml
Finlandia
10,00 zł /40 ml
Finlandia Smakowa
11,00 zł /40 ml

Brandy
Metaxa*****
15,00 zł /40 ml
Metaxa*******
20,00 zł /40 ml
Napoleon
13,00 zł /40 ml
Koniak
Courvosier
32,00 zł /40 ml
Martell
35,00 zł /40 ml
Camus
30,00 zł /40 ml
Henessy
36,00 zł /40 ml

Wódki gatunkowe
Gorzka żołądkowa
8,00 zł/40 ml
Krupnik
8,00 zł/50 ml
Żubrówka
8,50 zł/50 ml
Jagermaister
10,00 zł /50 ml
Śliwowica
10,00 zł /50 ml
Szampany
Moet Chandon Dom
Per 900,00zł /1 but.
Moet Chandon Demi
Sec 350,00zł /1 but.

Wina Musujące
Presecco Superiore
Cangiano Valdobbiadone
90,00 zł /1 butelka
Presecco
50,00 zł /1 butelka
Asti Martini
70,00zł /1 butelka
Rigol CAVA Brut
70,00zł /1 butelka
Igristoje P/S
30,00zł /1 butelka
Likiery
Martini
18,50zł /100 ml
Amaretto Dissaronno
14,50zł /40 ml
Amarretto Ramazzotti
18,00 zł /40 ml
Adwokat
8,50 zł /40 ml
Contrenau
15,00zł /40 ml
Malibu
14,00 zł /40 ml
Bailey`s
15,50zł /40 ml
Gold Wasser
9,00zł /40 ml
Archers
8,00zł /40 ml
Gold Wasser
9,00 zł / 40 ml

Drinki
Aperol Spritz
25,00 zł / 250 ml
Moijto
21,50 zł / 200 ml
Caipirinha
22,50 zł / 200 ml
Pina Colada
22,00 zł / 250 ml
Margarita
26,00 zł / 200 ml
Vesper Martini
29,00 zł / 140 ml
Boody Mary
16,00 zł / 150 ml
Czarny Rosjanin
20,50 zł / 150 ml
Californiacation
22,50 zł / 220 ml
Cuba Libre
18,50 zł / 150 ml

