
                PRZYSTAWKI NA POCZĄTEK

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

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

                                                        49,00 PLN*

                    Plastry z domowej bastrumy z polędwicy wołowej,
                    redukcja z czarnych jagód, pomidorów i bazylii,
                    sałata, plastry parmezanu
                    waga 120g/50g
                    alergeny  6,9,12

            59,00 PLN
     

    Kiszony śledź bałtycki, korzenna bagietka z kozim serem, 
    brusznica, wiśnia
    waga 100g/50g
    alergeny 1,3,4,6,7,8,9,12

              49,00 PLN

       Carpaccio z łososia, sos ostrygowy, kardamon,
    liście kafiru, sałata

                    waga 100g/50g
                    alergeny 4,6,9,10

            54,00 PLN
      

    Krewetki, wino, czosnek, pomidor
                    waga 120g
                    alergeny 1,2,4,6,12

                                                                               69,00 PLN*
 

    Ser oscypek z grilla, brusznica
    waga 100g
    alergeny  12  

                                                                                           39,00 PLN

 
    Carpaccio z żółtego buraka, kiszony ser owczy, rukola            
    sałatka, pestki dyni, oliwa cytrynowa
    waga 120g
     alergeny  5,6,7,8,9,12

            49,00 PLN    

• Dania dodatkowo płatne



SAŁATKI

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

 56,00 PLN

Sałata Brige z pieczonym kozim serem, mieszane sałaty, 
pomidory, kwiaty, burak, pinoli, mango,                           
sos musztardowo- miodowy
waga 250g
alergeny 6,7,9,12

 56,00 PLN

Sałatka z polędwicą wołową z grilla, sałaty mieszane, 
granat, awokado, orzechy, pomidory, grzanki, jajko   
w koszulce 
waga 250g
alergeny 1,3,6,7,9

    56,00 PLN



ZUPY

Zupa z polskich raków, gruszka, cukinia,
oliwa, czarnuszka, kiełki
waga 250ml
alergeny 2,4,6,12,1

                                                                          46,00 PLN

Rosół z kury i kaczki z makaronem i warzywami
  waga 250ml

alergeny 6,8
                                                                        
                                                                          34,00 PLN

                                                                        
              Cappuccino z borowika, makaron naleśnikowy

waga 250ml
alergeny 2,4,6,10,12

    39,00 PLN

 



DANIA GŁÓWNE

Gicz cielęca z warzywami  w białym winie 
              z ziemniakami puree

waga 250g/120g
alergeny 1,6,8,9,12

    89,00 PLN

Comber jagnięcy, masło czosnkowe, pieczony 
              ziemniak, grillowane warzywa

waga 200g/120g
alergeny 8,9,12 

    98,00 PLN

Polędwica wieprzowa z grilla,
    w piwnym sosie, borowiki, ziemniaki puree

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 

Sandacz, kurki w śmietanie, bulgur z pomidorami               
i ziołami
waga 250g/150g
alergeny 4,6,12

                                                                           69,00 PLN

 Okoń Morski, migdałowy hummus, pieczony 
ziemniak
waga 250g/150g
alergeny 4,5,6,7

                                                                           79,00 PLN

                         



                              MAKARONY

              Spaghetti Carbonara guanciale, 
płatki parmezanu
waga 250g
alergeny 1,3,6,9,12

                                                                                     49,00 PLN

            
              Papardelle z grzybami i kasztanami,

płatki parmezanu
waga 250g
alergeny 1,3,6,12     

59,00 PLN

             
Tagiatelle z krewetkami i małżami, czosnek,

             pomidor, wino
waga 250g
alergeny  1,2,3,4,6,12

59,00 PLN



DESERY

Dyniowe brulee, malinowo-balsamiczny 
sos, sorbet z maracui, kruszonka z pistacji
waga 120g
alergeny 3,12

 34,00 PLN

              Suflet z wędzonej czekolady, lody z rokitnika,             
kruszonka z buraka 
waga 120g
alergeny 3,12

    34,00 PLN

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

                                                               
                                                                        25,00 PLN

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

                                                                        25,00 PLN

Lody domowe, rokitnik, czarny bez, migdał włoski
waga 120g
alergeny 3,12

 30,00 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 6,12

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

  Pomidorowo-paprykowy krem, awokado, 
              pestki dyni 

waga 250ml
alergeny 6

    34,00 PLN

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

                                                                           29,00 PLN

              Carpaccio z grillowanych warzyw, parmezan, 
pesto bazyliowe
waga 180g
alergeny 6,12

    39,00 PLN

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

                                                                           42,00 PLN

 
Spaghetti z warzywami, sos pomidorowy z chili, 
płatki parmezanu
waga 180g
alergeny 1,3,6,8,12
       39,00 PLN



BURGER I STEKI Z SEZONOWANEJ
WOŁOWINY

Burger NN, wołowina mielona, sałata, 
  warzywa, boczek, frytki z batatów

waga 350g/180g
               alergeny 1,3,6,9,10,12
                                                                        59,00 PLN 

Antrykot z sezonowanej wołowiny, warzywa 
grillowane, frytki stekowe
waga 400g/150g
alergeny 6,8,9,12

 89,00 PLN

Stek z polędwicy wołowej sezonowanej, 
winny demi glas, pieczony ziemniak, sałaty 
mieszane z warzywami
waga 350g/200g
alergeny 1,6,8,9,12

                           129,00 PLN*


