
DOBRY ROCZNIK
MENU A 'LA CARTE

PRZYSTAWKI ZIMNE PRZYSTAWKI CIEPŁE

ZUPY

MAKARONY

DANIA GŁÓWNE

DESERY

DLA DZIECI

Tatar z polędwicy wołowej
pikle, żółtko, oliwa rozmarynowa,
sos sojowy, grzanka

Śledź
rokitnik, grzybki, czerwona cebula, jabłko,
żółtko sous vide, szczypiorek, ciemne pieczywo

Szynka parmeńska
mango, rokitnik, gruszka, grzanka z oliwą
pietruszkową

Dzikie pierogi
dziczyzna, podgrzybek, por, szczypiorek,
oliwa szczypiorkowa, okrasa

Kozi ser
dynia, imbir, pomarańcza, rukola

Krewetki w cieście
ajwar paprykowy

Krem z buraka
sorbet malinowy, kwaśna śmietana

Bulion drobiowy
kołduny z polędwicą wołową, natka pietruszki,
marchew

Kimchi czige
kimchi, tofu, ryż jaśminowy, parzony boczek,
por, marchew, szczypiorek, olej sezamowy

Tagliolini sepia
krewetki, czosnek, suszony pomidor, kimchi,
białe wino, szpinak

Papardelle
polędwica wołowa, pomidorki koktajlowe,
kurki, szalotka, parmezan, czerwone wino

Pieczony filet z kurczaka
aranchini, leczo warzywne,  sos demi - glace

Karkówka sous vide
smażone kluski śląskie, zasmażana kapusta
pekińska, podgrzybek, sos kardamonowy

Pierś gęsi Sous Vide
puree zemniaczane z pasta truflową, warzywne
papardelle w sosie pomarańczowym

Policzki wołowe sous vide
aranchini, burak glazurowany, sos gravy

Stek z polędwicy wołowej
ziemniaczane puree z pastą truflową, dynia,
czerwona cebula, sos z zielonego pieprzu,
słonecznik

RYBY

Dzwonek z łososia Jurajskiego 

sous vide
szpinak, czosnek, marchew, pasternak,
czerwona cebula, pomidorki koktajlowe, oliwa
tymiankowa

Złocisty sandacz
ziemniaczane puree z pastą truflową, szpinak,
czosnek, borowik, sos winny

Tiramisu
żelka winna, konfitura z wiśni, prażone
migdały, kakao

Fondant czekoladowy
lody waniliowe, sos z malin

Gruszka marynowana w winie i
syropie klonowym
kasztany w słonym karmelu, owoce, 
sorbet z limonki

Nuggetsy z kurczaka
puree ziemniaczane, mizeria

Tagliolini
Sos bolognese

SAŁATKI

Cezar
sałata lodowa, rukola, sos cezar, grillowany
kurczak, grzanki, czerwona cebula, parmezan
Niemczańska
kozi ser, radicchio, friese, rukola, cykoria,
melon, pomidor koktajlowy, oliwa chili
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Lista alergenów dostępna jest u obsługi.


