MENU
Restauracja czynna w godzinach
Poniedziałek – piątek 10.00-22.00
Sobota – niedziela 12.00-20.00

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.

Przystawki
Appetizers

Kremowy hummus z prażonymi orzeszkami, jarmużem i czipsami z tortilli

16,00 zł

Creamy hummus with roasted nuts, kale and tortilla chips

Rwana polędwiczka wieprzowa na grzankach z musem
grzybowo - cebulowym

22,00 zł

Pork tenderloin on toasts with mushroom and onion mousse

Siekany tatar z polędwicy wołowej z przepiórczym jajkiem w towarzystwie
cebulki, ogórków, kaparów i grzybków

27,00 zł

Beef loin tartare with quail egg, onion, cucumber, mushrooms and capers

Carpaccio z polędwicy wołowej z dodatkiem suszonych pomidorów,
kaparów, rucoli oraz parmezanem, skropione marynowaną oliwą

27,00 zł

Beef carppacio with dried tomatoes, capers, arugula and parmesan cheese, drizzled
with marinated olive oil

Sałaty
Salads

Sałatka z krewetkami i mango z sosem „Cezar”

28,00 zł

Salad with shrimps and mango with "Caesar" sauce

Sycylijska sałatka z rucoli, suszonych pomidorów, kaparów,
mozzarelli podana z grisini otulonymi szynką parmeńską, skropiona
sosem miodowo-musztardowym

22,00 zł

Sicilian salad with arugula, sundried tomatoes, capers, mozzarella served with grisini
and prosciutto, drizzled with honey-mustard sauce

Sałatka z grillowanym kurczakiem, rucolą, pomidorami i ogórkiem, podana
z pestkami słonecznika, skropiona sosem koktajlowym
Salad with grilled chicken, arugula, tomatoes and cucumber, served with sunflower
seeds, drizzled with cocktail sauce

20,00 zł

Zupy
Soups

Staropolski żurek z jajkiem

13,00 zł

Old-Polish sour rye soup with an egg

Zupa grzybowa z kluseczkami śląskimi

13,00 zł

Mushroom soup with potato noodles

Tradycyjne Pielmieni w rosole

12,00 zł

Pelmeni (traditional ukrainian dumplings) in broth

Dania mączne
Pastas

Wykwintne pierogi ze szpinakiem i aromatycznymi kurkami z sosem gorgonzola

18,00 zł

Exquisite dumplings with spinach and aromatic mushrooms with gorgonzola sauce

Tagliatelle z kurczakiem i szpinakiem

19,00 zł

Tagliatelle with chicken and spinach

Pappardelle z krewetkami, sandaczem, porem i cukinią
Pappardelle with shrimp, zander, leek and zucchini

27,00 zł

Dania główne
Main course

Delikatny kotlet de volaille, podany z maślanym puree, mini marchewką
i groszkiem cukrowym

25,00 zł

Delicate cutlet de volaille, served with butter puree, mini carrot
and sugar peas

Roladki drobiowe faszerowane suszonymi pomidorami i porem otulone sosem
śmietanowym, podane na maślanym puree z cukrowym groszkiem i marchewką

27,00 zł

Roulade of chicken stuffed with sun-dried tomato and leek wrapped in cream sauce,
served on butter puree, sweet peas and carrot

Pierś z kurczaka faszerowana leśnymi kurkami i otulona bekonem,
podana na lanych kluskach oraz fasolce szparagowej

28,00 zł

Chicken breast stuffed with forest mushrooms and wrapped in bacon, served on cast
dumplings and green beans

Złocisty kotlet schabowy z kością podany na puree ziemniaczanym
oraz kapustą zasmażaną

28,00 zł

Pork chop with bone, served with mashed potatoes and cabbage

Grillowana polędwiczka wieprzowa na maślanym puree, podana
z chrupiącą surówką

33,00 zł

Grilled pork tenderloin with potato puree, served with a crispy salad

Aromatyczne zrazy wołowe, podane z chrzanowym puree
oraz sałatką z kiszonego ogórka

35,00 zł

Beef roulades served with horseradish puree and pickled cucumber salad

Smażony pstrąg podany z puree z batatów, kalafiorem romanesco,
skropiony delikatnym sosem

37,00 zł

Fried trout served with sweet potato puree, Romanesco cauliflower,
sprinkled with a delicate sauce

Halibut smażony, podany na soffritto i puree pietruszkowym z sosem
cytrynowo - miętowym

45,00 zł

Fried Halibut, served on soffritto and parsley puree with lemon-mint sauce

Pierś z kaczki sous-vide z pikantną czerwoną kapustą i pure o aromacie
trufli

47,00 zł

Sous-vide duck breast with spicy red cabbage and pureesflavored with truffles

Stek z polędwicy wołowej, podany z piklami w towarzystwie
rozmarynowych ziemniaków
Sirloin steak served with pickles accompanied by rosemary potatoes

64,00 zł

Desery
Dessert

Deser lodowy z owocami

13,00 zł

Ice cream dessert with fruits

Kokosowa panna cotta z domową granolą

12,00 zł

Coconut panna cotta with homemade granola

Suflet czekoladowy

13,00 zł

Chocolate souffle

Napoje gorące
Hot drinks

Espresso (50 ml)

6,00 zł

Espresso Doppio (100 ml)

8,00 zł

Black Coffee (200 ml)

7,00 zł

Big Black Coffee (280 ml)

8,00 zł

Americano (280 ml)

7,00 zł

Cappuccino (200 ml)

7,00 zł

Latte Macchiato (200 ml)

9,00 zł

Herbata (300 ml)

8,00 zł

Tea

Napoje zimne
Cold drinks

Soki owocowe:
•
•
•
•
•

5,50 zł

pomarańczowy,
jabłkowy,
grapefruitowy,
z czarnej porzeczki,
pomidorowy.

Juices:
•
•
•
•
•

orange,
apple,
grapefruit,
blackcurrant,
tomato.

Pepsi, 7-up, Mirinda

5,50 zł

Fizzy drinks

Woda mineralna gazowana/niegazowana

4,50 zł

Mineral water (carbonated / still)

Sok wyciskany ze świeżych pomarańczy
Fresh orange juice

13,00 zł

Alkohole
Alcohol

Wódki/Vodkas
Żubrówka (40 ml)

6,00 zł

Żołądkowa Gorzka (40 ml)

7,00 zł

Wyborowa (40 ml)

8,00 zł

Wyborowa (0,5 l)

75,00 zł

Finlandia (40 ml)

11,00 zł

Finlandia (0,5l)

95,00 zł

Whisky & Burbon
Jack Daniels (40 ml)

15,00 zł

Jack Daniels (0,7 l)

220,00 zł

Johnnie Walker Red (40 ml)

14,00 zł

Johnnie Walker Black (40 ml)

21,00 zł

Ballantine's (40 ml)

14,00 zł

Chivas Regal (40 ml)

23,00 zł

Jim Beam (40 ml)

14,00 zł

Rum & Gin
Havana White (40 ml)

12,00 zł

Gin Lubuski (40 ml)

14,00 zł

Alkohole i Piwa
Alcohol & Beer

Cognac, Brandy, Vermouth
Martell V.S.O.P. (40 ml)

25,00 zł

Stock (40 ml)

11,00 zł

Metaxa (40 ml)

14,00 zł

Martini (Bianco, Rosso, Extra Dry) (100 ml)

10,00 zł

Campari (40 ml)

12,00 zł

Likiery
Becherovka (40 ml)

13,00 zł

Jagermeister (40 ml)

11,00 zł

Piwa
Żywiec (0,3 l)

5,00 zł

Żywiec (0,5 l)

8,00 zł

Żywiec butelkowy (0,5 l)

7,00 zł

Żywiec IPA (0,5 l)

8,00 zł

Żywiec Białe (0,5 l)

8,00 zł

Żywiec 0% alkoholu (0,5 l)

7,00 zł

Warka (0,5 l)

7,00 zł

Warka Strong (0,5 l)

7,00 zł

Warka Radler 2% alkoholu (0,5 l)

7,00 zł

Warka Radler 0% alkoholu (0,5 l)

7,00 zł

Heineken (0,5 l)

8,00 zł

Specjal (0,5 l)

6,00 zł

Piwa regionalne (0,5 l)

8,00 zł

Desperados (0,4 l)

10,00 zł

