
ZUPY

Tatar z polędwicy wołowej
Polędwica wołowa od lokalnego
dostawcy, pikle z własnej spiżarni
(cebula, grzybki, ogórek) żółtko
przepiórcze, musztarda, oliwa
rozmarynowa

49.00

Ostrość potrawy
Danie wegetariańskie
Danie wegańskie
Lista alergenów dostępna jest u obsługi.

NIEMCZA WINO&SPA 
DOBRY ROCZNIK

MAKARONY

59.00

PRZYSTAWKI ZIMNE PRZYSTAWKI CIEPŁE

Carpaccio z buraka
Burak piklowany z naszej spiżarni, sos
balsamiczny, rukola, gruszka gotowana
w winie i syropie klonowym, ricotta z
koziego sera od lokalnego dostawcy

Deska serów 
 Kozi ser niemczański w pięciu smakach,
świeże owoce, krakersy, orzech włoski 

Mini gołąbki
Ryż arborio, warzywa, liście winogron,
pasta pomidorowa

ZUPY

Zupa kimchi
Tofu, polędwiczka wiperzowa, kiełki fasoli
mung, nasiona soi

Zupa sezonowa 21.00

47.00

MENU A'LA CARTE

SAŁATKI

Cezar 
 Mix świeżych sałat, grillowany kurczak,
sos cezar na domowym majonezie,
granat, czerwona cebula, suszone
pomidory, parmezan, tortilla

Sałatka Szefa 
 Mix świeżych sałat, gruszka gotowana  w
syropie klonowym, pieczony filet z kaczki,
piklowane warzywa z naszej spiżarni
(kalarepa, brukselka, czerwona cebula,
żurawina, rokitnik), 
sos miodowo- musztardowy 

 Wiosenna
 2. Mix świeżych sałat, piklowane
warzywa z naszej spiżarni (szparagi,
rzodkiew, topinambur, seler naciowy,
czerwona cebula), pomidorki cherry,
groszek cukrowy, orzechy ziemne, melon,
oliwa smakowa

MAKARONY

Makaron ryżowy
 Pieczony filet z kaczki, czosnek, granat,
papryka, żurawina, pak choi,
 sos demi- glace  

Pappardelle
 Suszone pomidory, cukinia, czosnek, 
kimchi, szpinak, oliwa

36.00

39.00

51.00

43.00

33.00

75.00

24.00

Do rachunków stolików od 4 osób 
oraz  rachunków  stolików na tarasie i dziedzińcu
jest doliczana połata za servis w wysokości 10 % 

Zupa bulion 
Mararon, marchew, zioła 

19.00



NIEMCZA WINO&SPA 

DOBRY ROCZNIK

DLA DZIECI

SAŁATKI

MAKARONY

59.00

DANIA GŁÓWNE RYBY

Czarna soczewica
 Piklowane warzywa z naszej spiżarni
 (topinambur, brukselka, czerwona
cebula) suszone pomidory,  brokuł,
zielony groszek, oliwa smakowa

Filet z kurczaka zagrodowego
z kostką skrzydłową Sous Vide
 Puree ziemniaczane z kwaśną śmietaną,
sos bazyliowy (śmietana roślinna,
bazylia), kalarepa, jabłko, kwaśna
śmietana 

Filet z kaczki Sous Vide
 Puree z zielonego groszku, pak choi,
brukselka, chutney z gruszki, jabłka 
i czerwonej porzeczki

42.00

53.00

66.00

Polędwica wieprzowa Sous Vide
 Czarna soczewica, zielony groszek,
brokuł, suszone pomidory, 
sos demi-glace

62.00

Ragout z Argentyńskiej 
 polędwicy wołowej 
 Kopytka, zielony groszek, brokuł,
śmietana roślinna

Stek 
 Polędwica wołowa (250 gr) Argentyńska,
pieczony ziemniak, 
 pieczone warzywa, 
sos z zielonego pieprzu

Stek z dojrzewającej wołowiny
 (Zapytaj kelnera o rodzaj wołowiny)
Dojrzewająca wołowina od lokalnego
dostawcy, pieczony ziemniak,
 pieczone warzywa,
sos z zielonego pieprzu

69.00

129.00

149.00

DLA DZIECI

Bulion
 Makaron, marchew, zioła

Nuggetsy
 Panierowane fileciki drobiowe w panko,
frytki, mizeria

Ostrość potrawy
Danie wegetariańskie
Danie wegańskie
Lista alergenów dostępna jest u obsługi.

19.00

31.00

MENU A'LA CARTE

DESERY

Fondant czekoladowy
 Lody gruszkowe, sezonowe owoce

22.00

Beza
Espuma porzeczkowa, sezonowe owoce

Lody trzy smaki  
Owoce sezonowe, bita śmietana, sos

21.00

21.00

Smażony filet z pstrąga  
 Pieczone ziemniaki, twarożek z ziołami i
czosnkiem, por, ogórek korniszony,
kwaśna śmietana, majonez wasabi
własnego wyrobu

Do rachunków stolików od 4 osób 
oraz  rachunków  stolików na tarasie i dziedzińcu
jest doliczana połata za servis w wysokości 10 % 



DOBRY
ROCZNIK

DOBRY
ROCZNIK

Our repertoire includes only the best drinks 
from local family vineyards. Often in a very 

modest edition. Thanks to this, each bottle is
a unique experience.

 
What's more - maybe we will give you

the last copy in the world!

Do naszego repertuaru trafiają wyłącznie 
najlepsze trunki z lokalnych, rodzinnych 

winnic. Często w bardzo skromnym nakładzie.
Dzięki temu każda butelka to

niepowtarzalne przeżycie. 
 

Co więcej - być może podamy Ci 
ostatni egzemplarz na świecie!

 

Wybierz interesujący Cię przedział cenowy, a
nasi kelnerzy chętnie przedstawią aktualnie

dostępne wina i pomogą wybrać idealny
smak.

Wybierz interesujący Cię przedział cenowy, a
nasi kelnerzy chętnie przedstawią aktualnie 

dostępne wina i pomogą wybrać idealny 
smak.

Piwo z beczki | 500 ml | 16 pln
Piwo z beczki | 300 ml | 13 pln

Piwo lokalne | butelka 500 ml | 17 pln
Piwo bezalkoholowe | butelka 300 ml | 10 pln

Piwo z beczki | 500 ml | 16 pln
Piwo z beczki | 300 ml | 13 pln

Piwo lokalne | butelka 500 ml | 17 pln
Piwo bezalkoholowe | butelka 300 ml | 10 pln

PIWO PIWO

Coca - Cola | 11 pln        
 Kinley | 11pln

Sok Cappy | 11 pln

 Woda mineralna | 9 pln

Coca - Cola | 11 pln        
 Kinley | 11pln

Sok Cappy | 11 pln

 Woda mineralna | 9 pln

NAPOJE ZIMNE NAPOJE ZIMNE

Espresso |10 pln
Espresso doppio | 13 pln

Americano | 11 pln
Kawa biała | 12 pln
Capuccino | 13 pln
  Cafe Latte| 13 pln
Irish coffee | 19 pln

          Herbata | 10 pln

Espresso |10 pln
Espresso doppio | 13 pln

Americano | 11 pln
Kawa biała | 12 pln
Capuccino | 13 pln
  Cafe Latte| 13 pln
Irish coffee | 19 pln

          Herbata | 10 pln

NAPOJE GORĄCE NAPOJE GORĄCE

Wino spokojne | 65 pln/butelka | 15 pln/kieliszek
Wino spokojne | 90 pln/butelka | 19 pln/kieliszek 
Wino spokojne | 120 pln/butelka | 29 pln/kieliszek

 
Wino musujące | od 80 pln do 120 pln butelka

Wino spokojne | 65 pln/butelka | 15 pln/kieliszek
Wino spokojne | 90 pln/butelka | 19 pln/kieliszek
Wino spokojne   | 120 pln/butelka | 29 pln/kieliszek

 
Wino musujące | od 80 pln do 120 pln butelka

Do rachunków stolików od 4 osób 
oraz  rachunków  stolików na tarasie i dziedzińcu
jest doliczana połata za servis w wysokości 10 % 


