KARTA

MENU
PRZYSTAWKA / APPETIZERS
Wędzony halibut z sosem miodowo cytrynowym
i sorbetem buraczanym

24 zł

Smoked halibut with honey lemon sauce and beetroot sorbet

Carpaccio z polędwicy wołowej ze szczypiorkowym aioli i karczochami 26 zł
Beef sirloin carpaccio with chives aioli and artichokes

Hummus z piklowanymi warzywami, avocado
i dojrzewającym serem Bursztyn

19 zł

Hummus with pickled vegetables, avocado and ripening local cheese

ZUPA / SOUPS
19 zł

Zupa rybna z łososiem, pomidorami i kluskami szpinakowymi
Fish soup with salmon, tomatoes and spinach noodles

16 zł

Zupa szczawiowa z jajkiem w koszulce i pieczonym ziemniakiem
Sorrel soup with poached egg and baked potato

Gluten

Mleko

Jaja

Ryba

Sezam

Gorczyca

Orzechy

Soja

Seler

Skorupiaki

milk

eggs

fish

sesame

mustard seeds

nuts

soy

celery

crustaceans

KARTA

MENU
DANIE GŁÓWNE / MAIN COURSES
Dorsz z pesto słonecznikowym w bulionie grzybowym
z topinamburem i smażonym kalafiorem

44 zł

Cod with sunflower pesto in mushroom broth, Jerusalem artichoke
and fried cauliflower

Stek z urugwajskiej wołowiny Hereford z sosem aioli BBQ,
frytkami, grillowanym pomidorem, boczkiem i sałatką colesław

79 zł

Steak in Uruguayan beef Hereford with aioli BBQ sauce, fries, grilled tomato,
bacon and coleslaw salad

Jagnięcina z pigwą w sosie z żubrówki z dynią, zapiekanym
ziemniakiem, karmelizowanym buraczkiem i jabłkiem w miodzie

49 zł

Lamb with quince in a Żubrówka sauce with pumpkin, baked potato,
caramelized beetroot and apple in honey

Szpinakowe kluski leniwe z wędzonym twarogiem,
serem Bursztyn i grzybami

32 zł

Home made spinach noodles with smoked local cottage cheese and mushrooms

DESERY / DESSERTS
Kokosowy pudding z tapioki z mango, marakują
i paloną białą czekoladą

16 zł

Coconut tapioca pudding with mango, passion fruit and roasted white chocolate

Lody z sosem owocowym, czekoladą i świeżymi owocami

17 zł

Ice cream with fruit sauce, chocolate and fresh fruit

Fondant czekoladowy z truskawkami i sorbetem

15 zł

Chocolate fondant with strawberries and sorbet

DANIA DLA DZIECI / KIDS MENU
Spaghetti z sosem pomidorowym i kurczakiem

22 zł

Spaghetti with tomato sauce and chicken

Łosoś w cieście naleśnikowym z brokułami i pieczonymi ziemniakami
Salmon in pancake batter with broccoli and baked potatoes

26 zł

