tatar z siekanej poledwicy wołowej

50g

100g

17 zł

brulee z koziego sera

14 zł

mix sałat/gruszka/orzech włoski/sos malinowy

250g

zeberka wieprzowe w glazurze miodowo-musztardowej

szaszłyk z krewetek

salsa paprykowa/grillowane pieczywo

poledwica wołowa z grilla
młode ziemniaki/mix sałat

korniszon/cebula czerwona/grzybki marynowane/
anchois/owoc kaparu/zółtko przepiórcze

pieczone warzywa: marchew/ziemniak/pietruszka/batat/cebula czerwona

burger wołowy

bułka maslana/sos bbq/cheddar/pikle/pomidor/czerwona cebula/sałata/
bekon/frytki steakhouse/sos aioli chipotle

steak hache
250g

siekanej wołowiny/cheddar/bekon/szpinak blanszowany/
sos aioli chipotle/jajko sadzone/frytki steakhouse/mix sałat

poledwica z dorsza

krem z pieczonych buraków

11 zł

rosół z makaronem

10 zł

zupa szefa kuchni

10 zł

kwasna smietana/szczypiorek/sorbet malinowy

200g

sos koperkowy/hummus z groszku zielonego/pieczona pietruszka

poledwiczka wieprzowa w zielonej posypce
młode ziemniaki/emulsja chrzanowo-pomaranczowa/
karmelizowana młoda marchew

piers z kurczaka z grilla

puree z marchewki/sos pomaranczowy na karmelu/
zasmazana kapusta włoska z boczkiem, pieczarka i orzechem włoskim

risotto buraczane
ravioli z ricotta i szpinakiem
sos porowy/suszone pomidory/parmezan/rukola

tagliatelle z kurczakiem

pesto bazyloiwe/czosnek/orzech nerkowca/pomidorki cherry/
parmezan/rukola

pappardelle z poledwica wołowa

oliwa/suszone pomidory/natka pietruszki/czosnek/parmezan/rukola

gnocchi z szynka parmenska

sos smietanowy/szpinak/czosnek/parmezan

z panierowanym w orzechach włoskich kozim serem
kompozycja sałat/figi/pomidorki cherry/czerwona cebula/truskawki/
dressing z musztardy francuskiej i miodu

z poledwica wołowa z grilla

kompozycja sałat/ogórek/pomidorki cherry/cebula czerwona/
orzech nerkowca/sezam/sos teriyaki

z krewetkami z patelni

kompozycja sałat/rzodkiewka/seler naciowy/pomidorki cherry/
pomarancza/papryczka chili/sezam/sos teriyaki

29 zł
i bita smietana
36 zł

czarna, earl grey, zielona, zielona z mango, mietowa,
zielona jasminowa, truskawka z malina, rooibos, masala chai

45 zł

36 zł

28 zł

28 zł

lody sezonowe

16 zł

sernik z palonym cukrem

15 zł

(400ml)

26 zł

27 zł

owoce/sos malinowy/bita smietana

30 zł

28 zł

sos truskawkowy/owoce

beza

krem mascarpone/bita smietana/owoce/coulis truskawkowe

suszona zurawina/mus truskawkowy/mus brzoskwiniowy

kompozycja sałat/gruszka/cebula czerwona/suszone pomidory/
migdały/chips z bekonu/brzoskwiniowy vinegrette

34 zł

kozi ser/zielony groszek/pomidorki cherry/gruszka/rukola

ganash czekoladowo - rózany

z grillowanym kurczakiem

60 zł

28 zł

30 zł

32 zł

(0.4l/1.5l)

14 zł
17 zł

lemoniada malina-limonka-mieta

(0.4l/1.5L)

9/25 zł
9/25 zł

smoothie
rosół z makaronem
poledwiczki z kurczaka w panierce
frytki/mizeria

gofry
32 zł

9 zł

(0.4l)

krem mascarpone/owoce/sos malinowy

dodatki

8 zł

pomarancz/mango/ananas/mieta

17 zł

brzoskwinia/gruszka/mleczko kokosowe

13 zł

młode ziemniaki: 6 zł/mix sałat: 6 zł/frytki: 6 zł/pieczone warzywa: 8 zł/

(0.4l)

15 zł
(0.4l)

15 zł

domowe wina

bellini

19 zł

limoncello prosecco

22 zł

prosecco/mus z białych brzoskwin
prosecco/maliny/mieta

verdejo, białe (150ml/500ml)
kraj pochodzenia: hiszpania
merlot, czerwone (150ml/500ml)
kraj pochodzenia: hiszpania

białe wina
muscato (150ml/750ml),
kraj pochodzenia: hiszpania

13/52 zł

pinot grigio (150ml/750ml),
kraj pochodzenia: włochy

14/65 zł

trebbiano d’abruzzo (150ml/750ml),
kraj pochodzenia: włochy

17/85 zł

czerwone wina
cabernet sauvignon (150ml/750ml),
kraj pochodzenia: hiszpania

13/52 zł

valpolicella (150ml/750ml),
kraj pochodzenia: włochy

17/85 zł

montepulciano d’abruzzo (150ml/750ml),
kraj pochodzenia: włochy

17/85 zł

lech free

musujace wina
prosecco doc (100ml/200ml),
kraj pochodzenia: włochy
prosecco doc corte giona (750ml),
kraj pochodzenia: włochy

9/18 zł
60 zł

