
                DANIA Z MIĘSA SEZONOWEGO 
                 WOŁOWEGO

                   Stek z polędwicy wołowej, 
winny demi glace

     waga 200g
      alergeny: 1,6,8,9,12
                                                                         99,00 PLN*

    Antrykot wołowy,
      masło z czosnkiem i  ziołami

     alergeny 6,9,12
  39,00 PLN*/ za 100g

     Dodatki do wyboru:
     -ziemniaki pieczone
     -frytki stekowe
     -warzywa grillowane
     -sałatka mieszana z warzywami

                     * Dania dodatkowo płatne



                PRZYSTAWKI NA POCZĄTEK

      Tatar z polędwicy siekany, pikle, jajko przepiórki,
     masło grzybowe, pieczywo korzenne 

                     waga 150g/100g
                     alergeny:1,3,4,6,9,11,12

                                                       49,00 zł PLN*

      Krewetki, pomidory, czosnek, pietruszka,
     sos ostrygowy

                     waga 120g
                     alergeny: 1,2,4,6,12

                                                       69,00 zł PLN*

  Łosoś w plastrach, kardamon, liście
                    kafiru, sałatka ogrodowa, puder z pieczonego

 buraka
                     waga 120g/50g
                     alergeny 1,3,4,12

                                                        39,00 PLN

     Ser oscypek z grilla, bekon, brusznica, igły sosny 
     w miodzie
     waga 100g
     alergeny 12

                                                                                 29,00 PLN

     Carpaccio z pieczonego w tymianku buraka,
                     mango, awokado, kruszony owczy ser,   
              oliwa z palonego rozmarynu
                     waga 120g
                     alergeny 6,12

  29,00 PLN

     Mule w cydrze z kolendrą, imbirem i selerem
     waga 350g
     alergeny 1,2,6,8,9,12

  49,00 PLN

     Śledź kiszony, chleb korzenny, kozi ser
     waga 150g
     alergeny 1,3,4,12

  29,00 PLN
   

* Dania dodatkowo płatne



SAŁATKI PODAWANE Z GORĄCYM 
PIECZYWEM WŁASNEGO WYPIEKU

 Sałatka zielona, nowalijki, sałata rzymska, awokado, 
szpinak, rukola, zielone jabłko, cukinia, pestki dyni,
jajka przepiórki, kiełki, biała rzodkiew, sos tahina  
waga 250g
alergeny 1,3,6,10,11

                                                                          49,00 PLN

Sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem lub 
krewetkami 
waga 250g
alergeny 1,2,3,4,6,9,12

                                                                          49,00 PLN

 Sałatka Brige z pieczonym kozim serem , mieszane 
sałaty, pomidory chery, kwiaty, burak, pinoli, mango, 
sos z miodu i gorczycy
waga 250g
alergeny 1,6,7,9,12

                                                                          49,00 PLN

Sałatka z polędwicą wołową, sałaty mieszane, 
granat , mango, awokado, orzechy, pomidory chery, 
sos balsamico
waga 250g
alergeny 1,6,7,12

   49,00 PLN

 



ZUPY

Zupa z polskich raków, gruszka, cukinia,
paluch oliwkowy
waga 250ml
alergeny 1,2,4,6,8,12,13

                                                                          35,00 PLN

Rosół z kury, kaczki ze szparagami i warzywami
  waga 250ml

alergeny 6,8
                                                                          25,00 PLN

 Tajska zupa z wołowiną i warzywami
waga 250ml
alergeny 1,2,4,6,8

                                                                          25,00 PLN

Gazpacho, ser owczy, oliwa
waga 250ml
alergeny 1,6,8

                                                                          25,00 PLN

 



DANIA GŁÓWNE

Sandacz , puree ze skorzonery,                                         
cebula z piernikiem i cynamonem
waga 250g/150g
alergeny 1,3,4,6,12

                                                                          69,00 PLN

 Okoń, salsa migdałowo-orzechowa, pieczony ziemniak
waga 300g/150g
alergeny 4,5,6,7,12

                                                                          79,00 PLN

Polędwica wieprzowa opiekana,
    w piwnym sosie,szpinak, warzywa, borowiki

waga 350g/180g
alergeny 6,8,9,12

                                                                          69,00 PLN

Gęś, frytki z selera, sos z wiśni, ziemniak marynowany
waga 500g
alergeny 6,8,9

   85,00 PLN 

Schab z kością,  ziemniaki, kapusta zasmażana
lub mizeria ze śmietaną
waga 500g/250g
alergeny 1,3,6,12

   49,00 PLN

 Burger No Name ,wołowina mielona, sałata,
warzywa , boczek, frytki z batatów
waga 350g/180g
alergeny 1,3,6,9,10,12

                                                                          49,00 PLN

 
                                   

               



MAKARONY

              Spaghetti Carbonara guanciale, 
ser pecorino romano
waga 250g
alergeny 1,3,6,9,12

                                                                           39,00 PLN

             Spaghetti pomodoro fresco z rozmarynem
             waga 250g
             alergeny 1,3,6,

    35,00 PLN

             Makaron z sepią, krewetkami, pomidory, oregano, 
             rukola
             waga 250g
             alergeny 1,2,3,6,12,13

    55,00 PLN
                                       
             Penne ragu, parmezan, rukola
             waga 250g
             alergeny 1,3,6,8,12

    49,00 PLN     

             Risotto szafranowe
             waga 200g
             alergeny 6,12
                                                                           49,00 PLN



DESERY

Jagodowe brulee z sorbetem z czarnych 
owoców leśnych
waga 150g
alergeny 3,12

                                                                          25.00 PLN

Deser lodowy, dowolna kompozycja lodów 
lub sorbetów
waga 120g
alergeny 3,12

                                                                          25,00 PLN

 Semifreddo z białej czekolady, pistacje, 
truskawki, orzechy
waga 120g
alergeny 3,5,7,12

                                                                          25,00 PLN

  Sernik z koziego mleka, puree z malin i pieczonej
papryki
waga 120g
alergeny 1,3,12

                                                                          25,00 PLN

Suflet czekoladowy , lody miętowe
waga 120g
alergeny 1,3,12

                                                                          25,00 PLN



MENU DZIECIĘCE

Rosół lub pomidorowa z makaronem
Waga 200 ml
Alergeny 1,3,6,8,12

15,00 PLN

Stripsy z kurczaka , frytki , 
marchewka z jabłkiem
Waga 150g/60g
Alergeny 1,3,

25,00 PLN

Grillowany filet z kurczaka , frytki , 
marchewka z jabłkiem
Waga 150g/60g
Alergeny -

25,00 PLN

Spaghetti pomidorowe lub z oliwa i
parmezanem
Waga 150g
Alergeny 1,3,6,8,12

19,00 PLN

Gnocchi z masłem i serem pecorino
Waga 150g
Alergeny 1,3,12

25,00 PLN

Ravioli z ricottą i szpinakiem
Waga 150g
Alergeny 1,3,6,12

30,00 PLN

Omlet z owocami i sosem czekoladowym
Waga 150g
Alergeny 1,3,12

25,00 PLN



DANIA WEGETARIAŃSKIE

  Hummus, oliwa, papryka, pietruszka , bagietka
waga 150g
alergeny 1,10

                                                                          29,00 PLN

  Sałatka grecka z wegańskim serem, warzywa,
oliwa
waga 250g
alergeny 1

                                                                          49,00 PLN

Pasztet z buraka z kozim twarogiem, zielone sałaty,
oliwa
waga 120g
alergeny 1,12

   39,00 PLN

Burger z kaszy gryczanej z ogórkiem, sałata ,
warzywa, frytki z batatów
waga 250g
alergeny 1,3,12

                                                                          42,00 PLN

 Cukiniowa carbonara na śmietanie wegańskiej
waga 250g
alergeny 3,12

                                                                          39,00 PLN

 Spaghetti z cukinią i warzywami w sosie
pomidorowym
waga 250g
alergeny 1,3,6

                                                                          39,00 PLN

 


