
SAŁATKI / SALADS

Sałatka z młodych wiosennych warzyw i sałat z krewetkami  
i sosem mango
Salad of young spring vegetables and lettuce with shrimps  
and mango sauce

Sałatka z łososia marynowanego w morskiej soli i świeżym  
imbirze na postumencie z komosy ryżowej, marynowanych  
kurek i pieczonych pomidorków 
Salad with salmon marinated in sea salt and fresh ginger  
on a quinoa pedestal marinated chanterelles  
and baked cherry tomatoes

ZUPY / SOUPS

Chłodnik z botwinki i kopru ogrodowego z jajkiem
Cold beetroot soup with fennel and egg

Flaki cielęce z majerankiem i korzennymi warzywami
Veal tripe with marjoram and root vegetables

DANIA GŁÓWNE / MAIN DISH

Karkówka marynowana w ziołach i musztardzie podana  
z ziemniakami zasmażanymi z bekonem, słodką cebulą  
i sałatką coleslaw
Pork neck marinated in herbs and mustard served with fried  
potatoes with bacon, sweet onions and coleslaw

Kiełbasa z grilla podana na duszonej cebuli z żurawiną  
z sałatką z kiszonych ogórków i czerwonej cebuli
Grilled sausage served on stewed onion with cranberry  
and pickled cucumber salad and red onion

Szaszłyki drobiowe macerowane w oliwie, oregano i papryce, 
podane z sosem tzatziki, frytkami i zieloną sałatą skropioną  
sosem vinegrette
Chicken skewers macerated in olive oil, oregano and peppers, 
served with tzatziki sauce, french fries and green lettuce sprinkled  
 with vinaigrette sauce

Pstrąg pieczony w papilocie z duszonym porem w białym winie, 
ziemniaczanym puree i torcikiem z grillowanych warzyw
Trout baked in a curler with stewed leek in white wine,  
mashed potatoes and a cake of grilled vegetables

25 PLN

28 PLN

17 PLN

19 PLN

35 PLN

21 PLN

30 PLN

39 PLN

GRILLOWE MENU
BBQ MENU



ZUPY / SOUPS

Bulion z kurczaka z warzywami i makaronem 
Duck broth with vegetables and noodles

Krem z pomidorów z groszkiem ptysiowym
Tomato cream with puff peas

DANIA GŁÓWNE / MAIN DISH

Nuggetsy z kurczaka z frytkami, surówką z marchewki  
i słodkiej kukurydzy
Chicken nuggets with fries, carrot salad and sweet corn

Spaghetti w sosie bolognese i tartym parmezanem
Spaghetti with bolognese sauce and grated  
Parmesan cheese

Naleśniki z serem i rodzynkami otulone  
sosem truskawkowym
Pancakes with cheese and raisins wrapped  
in strawberry sauce

Naleśniki z nutellą, bitą śmietaną i owocami
Pancakes with nutella, whipped cream and fruit

DESERY / DESSERTS
Puchar lodów waniliowych, czekoladowych i owocowych  
z bitą śmietaną, owocami i świeżą miętą
A cup of vanilla, chocolate and fruit ice cream  
with whipped cream fruit and fresh mint

Szarlotka z winnych jabłek serwowana na ciepło  
z lodami waniliowymi
Apple pie served warm with vanilla ice cream

BBQ MENU  
FOR CHILDREN’S MENUDLA DZIECI

GRILLOWE MENU

16 PLN

18 PLN

25 PLN

26 PLN

21 PLN

21 PLN

17 PLN

19 PLN


