MENU
Restauracja czynna w godzinach
12:00 – 20:00

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.

Lunch menu
12:00 – 15:00*

Kotlet schabowy z frytkami i surówką z białej kapusty

25,00 zł

Maślany dorsz z sosem kaparowo – cytrynowym z puree ziemniaczanym i
sałatką vinaigrette

29,00 zł

Filet z kurczaka z mozzarellą i suszonymi pomidorami z puree ziemniaczanym i
sałatką vinaigrette

29,00 zł

Pork chops with chips and white cabbage salad

Fillet of cod fried in butter, with potato puree and vinaigrette salad

Chicken fillet with mozzarella and dried tomatoes served with potato puree and vinaigrette salad

*od poniedziałku do piątku
*monday till friday

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

29,00 zł

Carpaccio z buraka z kozim serem i orzechami włoskimi

18,00 zł

Naleśnik ze szpinakiem, pomidorkami, zapiekane pod Parmezanem

18,00 zł

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

Beet carpaccio with goat cheese and walnuts

Pancake with spinach and cherry tomatoes, baked with Parmesan cheese

Sałaty z mozzarellą i wędzonym łososiem oraz awokado

24,00 zł

Sałatka „Cezar"

26,00 zł

Salads with mozzarella, smoked salmon and avocado

„Caesar” salad

Zupy
Soups

Staropolski żurek z jajkiem

13,00 zł

„Solianka” – tradycyjna ukraińska zupa

13,00 zł

Old-Polish sour rye soup with an egg

„Solianka” - traditional Ukrainian soup

Dania główne
Main course

Pierogi z kapustą i sosem grzybowym

21,00 zł

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

29,00 zł

Pierś z kurczaka faszerowana leśnymi kurkami i otulona bekonem,
podana na lanych kluskach oraz grillowanej cukinii z jarmużem i pomidorami

31,00 zł

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

30,00 zł

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

39,00 zł

Polędwiczka wieprzowa z pęczotto i puree z topinamburu w towarzystwie
brukselki i mini-marchewce

36,00 zł

Policzki wołowe w sosie z czarnego bzu z puree ziemniaczanym i marynowanymi
warzywami

43,00 zł

Stek z polędwicy wołowej, z pieczonymi talarkami ziemniaków,
podany marynowanym selerem naciowym i cebulką

67,00 zł

Dumplings with cabbage and mushroom sauce

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

Chicken breast stuffed with forest mushrooms and wrapped in bacon,
served on cast dumplings and grilled zucchini with kale and tomatoes

Pork chop with bone, served with mashed potatoes and cabbage

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

Pork tenderloin, served with pearl barley, carrots and Brussels sprouts

Beef cheeks in elderberry sauce with mashed potatoes and marinated vegetables

Sirloin steak served with roasted potato slices, served with marinated celery and onions

Desery
Dessert

Ptyś z kremem truskawkowym i owocami

14,00 zł

Fondant czekoladowy

15,00 zł

Puff with strawberry cream and fruits

Chocolate fondant

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:
•
•
•
•
•

Juices:
•
•
•
•
•

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

4,50 zł

orange,
apple,
grapefruit,
blackcurrant,
tomato.

Pepsi, 7-up, Mirinda

4,50 zł

Woda mineralna gazowana/niegazowana

4,00 zł

Sok wyciskany ze świeżych pomarańczy

14,00 zł

Fizzy drinks

Mineral water (carbonated / still)
Fresh orange juice

