SZEF KUCHNI POLECA
Żurek na zakwasie z mąki orkiszowej, podgrzybkami
i kiełbasą jałowcową

12 zł

Rolada z sarny faszerowana boczkiem
i grzybami, z kluskami i czerwoną kapustą

55 zł

Pieczeń z dzika marynowana w rozmarynie
i czerwonym winie, podana ze spaetzlami i grzybami

45 zł

PRZYSTAWKI
Krewetki smażone z czosnkiem oraz białym winem,
pomidorkami koktajlowymi z pierożkami z ciasta filo
faszerowanymi szpinakiem

32 zł

Tatar ze śledzia z jajkiem w koszulce, pomidorkami
koktajlowymi, cebulą marynowaną w czerwonym winie,
kaparami podany na miodowej śmietanie

25 zł

ZUPY
Tradycyjny rosół z makaronem i podrobami

10 zł

Krem z pomidorów z mozzarellą

12 zł

SAŁATKI
Grillowana pierś z kurczaka z miksem kolorowych sałat,
pomarańczy, kiwi, serem corregio, pestkami dyni i sosem
vinaigrette

29 zł

Grillowane płatki polędwicy wołowej
na miksie sałat podawane z kurkami, kaparami, jabłkiem
kompresowanym w soku porzeczkowym z dodatkiem
jałowca, prażonymi orzechami i dresingiem musztardowomiodowym

38 zł

Sałatka z grillowanym łososiem, serem mozzarellą oraz
chipsem z siemienia lnianego

32 zł

DANIA GŁÓWNE
Stek sous-vide z polędwicy wołowej z frytkami,
sosem pieprzowym oraz groszkiem cukrowym smażonym
na maśle

59 zł

Polędwiczka wieprzowa faszerowana kurkami
i żurawiną na sosie grzybowym z pierogami
z kaszą gryczaną

39 zł

Sznycel cielęcy z jajkiem sadzonym, ziemniakami
i kapustą zasmażaną

44 zł

Pierś z kurczaka w cieście parmezanowym
z frytkami i kolorowymi sałatami

29 zł

Rolada śląska z kluskami i czerwoną kapustą

35 zł

Grillowany karczek z pieczarkami smażonymi
na maśle i frytkami

29 zł

Tradycyjny kotlet schabowy z bratkartoflami
i kapustą zasmażaną

29 zł

Pierś z kurczaka grillowana z duszonym szpinakiem i ryżem

26 zł

Grillowana pierś z kurczaka owinięta szynką parmeńską,
kluseczkami gnocchi i fasolką szparagową

28 zł

Podpłomyk na cieście tymiankowym z dodatkiem cukinii,
liści szpinaku, łososia wędzonego i sera corregio

23 zł

Podpłomyk na cieście tymiankowym z solą morską,
z dodatkiem szynki parmeńskiej, mozzarelli,
rukoli i pomidorków koktajlowych

23 zł

Makaron tagliatelle z kurczakiem i smażonymi pieczarkami
w sosie śmietankowym

25 zł

Pierogi ze szpinakiem z sosem z suszonych pomidorów
9 szt.

19 zł

Pierogi z mięsem okraszone boczkiem i smażoną cebulą
9 szt.

19 zł

Placki ziemniaczane na grzybowym sosie
3 szt.

17 zł

Makaron pappardelle podany z pomidorkami, kaparami
i serem corregio

19 zł

Makaron tagliatelle ze szpinakiem, podgrzybkami w sosie
śmietankowym z natką pietruszki

23 zł

WEEKENDOWE ZESTAWY
OBIADOWE
(obowiązują w soboty i niedziele)
Kotlet z dzika podawany z puree ziemniaczanym
z dodatkiem suszonych grzybów oraz buraczkami
zasmażanymi z dodatkiem malin

52 zł

Kotlet de volaille z frytkami i surówką

26 zł

Połówka kaczki z ciemnymi kluskami oraz buraczkami
zasmażanymi z dodatkiem malin

44 zł

Policzki wołowe z ciemnymi kluskami i kapustą czerwoną

32 zł

RYBY
Smażony pstrąg z frytkami i fasolką szparagową w boczku

31 zł

Łosoś z pieca na makaronie tagliatelle z suszonymi
pomidorami i szpinakiem

35 zł

Smażony sandacz podawany z ziemniakami i surówką

37 zł

DLA DZIECI
Naleśnik z frużeliną truskawkową i bitą śmietaną

15 zł

Panierowany filecik drobiowy z frytkami i surówką

15 zł

DESERY
Suflet z białej czekolady z musem malinowym
i lodami waniliowymi*

14 zł

Puchar lodów z frużeliną truskawkową, owocami
i bitą śmietaną

14 zł

Czekoladowe lody z bananami, adwokatem
i bitą śmietaną

17 zł

Szarlotka na ciepło z lodami i bitą śmietaną

14 zł

Bezy z musem śmietankowym i owocami

12 zł

Mini pucharek lodów: mus malinowy, gałka lodów
i bita śmietana

*o dostępność proszę pytać kelnera

6 zł

DODATKI
Frytki

7 zł

Kluski

7 zł

Ziemniaki

7 zł

Ryż

7 zł

Miks sałat z sosem vinaigrette

7 zł

Kapusta zasmażana, czerwona

7 zł

Warzywa gotowane z prażonymi migdałami

7 zł

Duszone liście szpinaku z czosnkiem i śmietaną

7 zł

Groszek cukrowy z orzeszkami pini

7 zł

WÓDKI CZYSTE
Wyborowa 40 ml

5 zł

Wyborowa 0,5 l

42 zł

Absolut 40 ml

6 zł

Absolut 0,5 l

52 zł

Ostoya 40 ml

8 zł

Ostoya 0,5 l

80 zł

WÓDKI SMAKOWE I LIKIERY
Chłopska pędzona czarny bez 40 ml

6 zł

Chłopska pędzona wiśnia 40 ml

6 zł

Absolut smakowy 40 ml

8 zł

Likiery alkoholowe

10 zł

Jägermeister 40 ml

10 zł

Metaxa *****

12 zł

DRINKI
LONG
Mojito

19 zł

Sex on the beach

18 zł

Cuba Libre

19 zł

Tequila Sunrise

18 zł

SHORT
Whiskey sour

12 zł

Kanciaciara

15 zł

SHOT
Wściekły pies

8 zł

Kamikadze (6 kieliszków)

25 zł

LILLET
Lillet Vive

17 zł

Lillet Rose Tonic

17 zł

Lillet Raspberry

17 zł

ZIMNE NAPOJE
Dzbanek lemoniady

17 zł

Dzbanek soku 1 l (pomarańcza/ jabłko/ porzeczka)

15 zł

Sok Tymbark 0,2 l (porzeczka/ jabłko/ pomarańcza/
multiwitamina/ grejpfrut)

7 zł

Napoje gazowane 0,2 l (pepsi/ pepsi max/
mirinda/ 7up/ schweppes)

7 zł

Woda mineralna 0,3 l

5 zł

Dzbanek wody 1 l

10 zł

PIWO
Żywiec lane małe 0,3 l

7 zł

Żywiec lane duże 0,5 l

9 zł

Żywiec butelka 0,5 l

10 zł

Żywiec Porter butelka 0,5 l

14 zł

Żywiec Biały butelka 0,5 l

12 zł

Heineken butelka 0,5 l

12 zł

Warka Strong butelka 0,5 l

10 zł

Desperados butelka 0,4 l

11 zł

Paulaner butelka 0,5 l

14 zł

Złoty Bażant butelka 0,5 l

12 zł

PIWO BEZALKOHOLOWE
Żywiec 0% butelka 0,5 l

9 zł

Żywiec Biały 0% butelka 0,5 l

9 zł

Warka Radler 0% butelka 0,5 l

10 zł

Heineken 0% butelka 0,5 l

11 zł

Karmi butelka 0,5 l

10 zł

KAWA
Espresso (mała, mocna, czarna kawa)

7 zł

Espresso macchiato (mocne espresso z mleczną pianką)

7 zł

Espresso dopio (podwójna mocna, mała kawa)

12 zł

Kawa flat white/ americano

8 zł

Cappuccino

10 zł

Caffe latte

12 zł

Kawa po irlandzku

16 zł

HERBATY
Filiżanka herbaty Sir Williams

6 zł

Czajniczek herbaty Richmont

13 zł

WHISKY
Chivas 12 40 ml

12 zł

Chivas XV 40 ml

18 zł

Jack Daniels 40 ml

11 zł

Ballantines 40 ml

9 zł

TEQUILA
Olmeca

10 zł

Olmeca Golden

12 zł

RUM
Havana Club 3 year 40 ml

9 zł

Havana Club 7 year 40 ml

11 zł

SZAMPANY I WINA MUSUJĄCE
Martini Prosecco 0,75 l (białe, musujące, wytrawne)

60 zł

G. H. Mumm Champagne 0,75 l

300 zł

KARTA WIN
Hiszpania
Quinta Essentia Tinto Seco (czerwone, wytrawne)
butelka 0,75 l

40 zł

Quinta Essentia Tinto Semi Seco (czerwone, półwytrawne)
butelka 0,75 l

40 zł

Quinta Essentia Blanco Seco (białe, wytrawne)
butelka 0,75 l

40 zł

Quinta Essentia Rosado Seco (różowe, wytrawne)
butelka 0,75 l

40 zł

Quinta Essentia Blanco Semi Seco (białe, półwytrawne)
butelka 0,75 l

40 zł

Quinta Essentia Rosado Semi Seco (różowe, półwytrawne)
butelka 0,75 l

40 zł

Quinta Essentia Rosado Semi Dulce (różowe, półsłodkie)
butelka 0,75 l

40 zł

Campo Burgo Cosecha Rioja (białe, wytrawne)
butelka 0,75 l

45 zł

Campo Burgo Crianza Rioja (czerwone, wytrwane)
butelka 0,75 l

55 zł

Campo Burgo Reserva Rioja (czerwone, wytrawne)
butelka 0,75 l

75 zł

Argentyna
Tamari Reserve Malbec (czerwone, wytrawne)
butelka 0,75 l

55 zł

Tamari Reserve Chardonnay (białe, wytrawne)
butelka 0,75 l

55 zł

Chile
Espiritu de Chile Cabernet Carmenere (czerwone, wytrawne)
kieliszek 100 ml

10 zł

Tarapaca Reserva Cabernet Sauvignon
(czerwone, wytrawne) butelka 0,75 l

45 zł

Tarapaca Reserva Carmenere (czerwone, wytrawne)
butelka 0,75 l

45 zł

Espiritu de Chile Gewurztraminer Semillon (białe, wytrawne)
kieliszek 100 ml

10 zł

Tarapaca Reserva Chardonnay (białe, wytrawne)
butelka 0,75 l

45 zł

