
PRZEKĄSKI 
Since 1994

PIEROGI 

MAKARONY

 Kompozycja serów żółtych i pleśniowych 250 g                                                      27 PLN                 
Aergeny: produkty mleczne, orzechy 

Tatar ze śledzia marynowanego w oliwie tymiankowej. 80 g                    27 PLN             
jabłko, kiszona rzodkiewka, kiszone pomidorki koktajlowe cebulą
dymką z dodatkiem kruszonki razowej  Alergeny: gluten, ryba 

 
 Sałata z wędzonym rostbefem 300 g                                                                                   36 PLN

  cukinia, sałata lodowa, pomidory, grzyby słomkowe sos winegret musztardowy, 
bułka drożdżowa  Alergeny: gluten, sezam, grzyby, gorczyca

Sałatka z wędzonym pstrągiem 300 g                                                                              36 PLN
Cukinia, rukola, seler naciowy, sos jogurtowy  

 
Pierogi z bobem i borowikami okraszone cebulą duszoną na maśle  27 PLN

 
Alergeny: gluten, jaja, grzyby

 
 

  Pierogi z jagodami 7 szt.                                                                                                                 27 PLN

 Alergeny: gluten, jaja, produkty mleczne
 Pyzy ziemniaczane 6szt                                                                                                                 27 PLN 

                
Alergeny: gluten, jaja, produkty mleczne

 

z wołowiną duszone w warzywach okraszone bułką tartą na maśle kwaśną śmietaną   

Domowe kluski leniwe z kurkami i sosem śmietanowym 250 g            29 PLN                                                          
 Alergeny: gluten, jaja, seler, produkty mleczne

 Makaron penne z boczkiem   250g                                                                                     30 PLN
podgrzybkiem oraz cebulą w sosie śmietanowo bazyliowym 
Alergeny: gluten, jaja, produkty mleczne, grzyby

 Makaron papardella z małżami w muszli  300g                                                   35  PLN
duszonymi w białym winie i pietruszce 

ZUPY

Rosół drobiowy 300 ml                                                                                                                 17 PLN
  z sakiewkami nadziewanymi żołądkami gęsimi i pietruszką 

Alergeny: gluten, jaja, seler

 Kremowa zupa owocowa z waniliowymi kluseczkami 250 ml             17 PLN                  

 
Alergeny: gluten, jaja, seler

 Zupa rybna z pomidorami i makaronem sojowym 300 ml                        23 PLN                 

 
Alergeny: gluten, ryba 

DANIA GŁÓWNE

Filet z Sandacza 150g                                                                                                                    52 PLN

  z sosem z kurek, tagliatelle warzywne i pierożek z nadzieniem ziemniaczanym 
Alergeny: ryba, produkty mleczne, seler, gluten, grzyby

 Fish and chips z białej ryby podany z chrupiącą sałatą 250 g                   41 PLN                 
Alergeny: ryba, gluten, jaja

 Pieczona pierś z kurczaka kukurydzianego 160g                                              43 PLN
 z aivarem paprykowo – pomidorowy na spaghetti z cukinii i arancini                        
                                    Alergeny: produkty mleczne, orzechy

 Grillowana karkówka marynowana w ziołach i czosnku, 200g          41 PLN

 
podana z mixem sałat   z sosem jogurtowym i ziemniaczanym gofrem                                       

 Alergeny: produkty mleczne, jaja gluten

 Burger wołowy z angusa podany z frytkami stekowymi 170 g              43 PLN                  

 Alergeny: seler, gluten, jaja, produkty mleczne

 Burger warzywny z frytkami stekowymi 170g                                                    43 PLN

 
sos pomidorowo – paprykowy
Alergeny: gluten, jaja, produkty mleczne

 Żeberka wołowe pieczone 400g                                                                                          49 PLN
  z warzywami korzennymi i rozmarynem

ziemniaki w mundurkach, kapusta karmelizowana na miodzie 
 Alergeny: seler, 

 
 

DESERY

Ciastko z płynną czekoladą  100 g                                                                                    21 PLN

 
przełamane smakiem lodów z bzu i rabarbaru 
Alergeny: produkty mleczne, gluten, jaja 

 Mono ciastko kokosowe z żelką wiśniową 100g                                                 24 PLN

  
Alergeny: produkty mleczne, gluten, jaja

 
Room service

Recepcja
 tel: 100

Rezerwacja tel:
 58 553 5

0 15
Słój domowych lodów naszej produkcji                                                                      21 PLN 

 
o smaki spytaj obsługę 

 


