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

Wątróbka drobiowa na jabłkach i czerwonej cebuli, podana ze
słonecznikowym ciasteczkiem

17,00 zł

Poultry liver on apples and red onion, served with sunflower seed cookie

Jabłkowe risotto podane z grillowanym indykiem

24,00 zł

Apple risotto served with grilled turkey

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

28,00 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

28,00 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”

29,00 zł

Salad with shrimps and mango with "Caesar" sauce

Sałatka z grillowanym kurczakiem, rucolą, pomidorami i ogórkiem, podana
z pestkami słonecznika, skropiona sosem koktajlowym

21,00 zł

Salad with grilled chicken, arugula, tomatoes and cucumber, served with sunflower
seeds, drizzled with cocktail sauce

Sałatka „grecka” (z serem feta)
"Greek" salad (with feta cheese)

19,00 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

13,00 zł

Pelmeni (traditional ukrainian dumplings) in broth

Zupa Minestrone (włoska zupa warzywna oprószona Parmezanem)

13,00 zł

Minestrone soup (Italian vegetable soup sprinkled with Parmesan cheese)

Dania mączne
Pastas

Wykwintne pierogi ze szpinakiem i aromatycznymi kurkami z sosem gorgonzola

19,00 zł

Exquisite dumplings with spinach and aromatic mushrooms with gorgonzola sauce

Lasagne z sosem bolognese i olejem bazyliowym
Lasagne with bolognese sauce and basil oil

21,00 zł

Dania główne
Main course

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

28,00 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

28,00 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 paprykowej salsie

30,00 zł

Chicken breast stuffed with forest mushrooms and wrapped in bacon, served on cast
dumplings and paprika salsa

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

29,00 zł

Pork chop with bone, served with mashed potatoes and cabbage

Roladka z kurzego udka podana z bazyliowym puree i czerwoną
kapustą zasmażaną

32,00 zł

Roulade of chicken leg served with basil puree and fried red cabbage

Grillowana polędwiczka wieprzowa na maślanym puree, podana
z chrupiącą surówką
Grilled pork tenderloin with potato puree, served with a crispy salad

34,00 zł

Dania główne
Main course

Roladka wieprzowa z pieczarkami, podana z truflowym puree
oraz smażoną mini-marchewką

35,00 zł

Pork roulade with mushrooms, served with truffle puree
and fried mini-carrot

Aromatyczne zrazy wołowe, podane na gryczanym kaszotto
oraz sałatką z kiszonego ogórka

35,00 zł

Beef roulades served with buckwheat and pickled cucumber salad

Łosoś smażony podany na assiette z kalafiora (kalafior w trzech odsłonach:
pieczony, przesmażany i w formie pure z wanilią)

39,00 zł

Fried salmon served on assiette with cauliflower (cauliflower in three versions:
baked, fried and mashed with a little vanilla twist)

Sandacz na parze, serwowany z tagliatelle z cukinii i kaszą bulgur

44,00 zł

Steamed zander served with zucchini tagliatelle and bulgur groats

Stek z polędwicy wołowej, z pieczonymi talarkami ziemniaków,
podany na paprykowej salsie
Sirloin steak served with roasted potato slices, served on paprika salsa

65,00 zł

Desery
Dessert

Aromatyczna gruszka (gotowana w herbacie) w sosie czekoladowym

14,00 zł

Aromatic pear (cooked in tea) in chocolate sauce

Smażone serniczki podane z owocami i gałką lodów

13,00 zł

Fried cheese cakes, served with fruits and a scoop of ice cream

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)

6,50 zł

Big Black Coffee (280 ml)

7,00 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:
•
•
•
•
•

4,50 zł

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

Juices:
•
•
•
•
•

orange,
apple,
grapefruit,
blackcurrant,
tomato.

Pepsi, 7-up, Mirinda

4,50 zł

Fizzy drinks

Woda mineralna gazowana/niegazowana

4,00 zł

Mineral water (carbonated / still)

Sok wyciskany ze świeżych pomarańczy
Fresh orange juice

14,00 zł

