
Przekąski 
 

Kompozycja serów żółtych i pleśniowych 250 g  
Występują alergeny typu: produkty mleczne, orzechy                   27 PLN 
 
Tatar ze śledzia marynowanego  
|oliwa tymiankowa, jabłka, kiszona rzodkiewka, kiszony pomidor 
koktajlowy, cebula dymka 80g| 
Występują alergeny typu: gluten, ryba                     27 PLN 
 
Sałatka z wędzonym rostbefem  
|krucha sałata lodowa, pomidory, grzyby straw, musztardowy 
kremowy winegret, bułka drożdżowa 300 g|                                                                              
Występują alergeny typu: gluten, sezam, grzyby, gorczyca                   36 PLN 
 
Sałatka z wędzonym pstrągiem  
|cukinia, rukola, seler naciowy, sos jogurtowy 300 g|  
Występują alergeny typu: produkty mleczne, gluten                   36 PLN 
 
 
 

Pierogi 
 

Pierogi  
|bób, borowiki, cebula duszona na maśle 7 szt. | 
Występują alergeny typu: gluten, jaja, grzyby                     27 PLN 
 
Pierogi na słodko 
|jagody 7 szt. |                       
Występują alergeny typu: gluten, jaja, produkty mleczne                    27 PLN 
 
Pyzy  
|wołowina duszona z warzywami, bułka tarta, masło, kwaśna 
śmietana 6szt. |                           
Występują alergeny typu: gluten, produkty mleczne                    27 PLN 
 
 
 

Makarony 
 

Domowe kluski leniwe   
|kiszona kapusta, podgrzybki, puder z borowika 250 g|         
Występują alergeny typu: gluten, jaja, seler, produkty mleczne                   29 PLN 
 
Makaron penne  
|boczek, podgrzybek, cebula, sos śmietanowo-bazyliowy 250 g| 
Występują alergeny typu: gluten, jaja, produkty mleczne, grzyby                   30 PLN 
 
Makaron papardella  
|małże w muszli, białe wino, pietruszka 300 g| 
Występują alergeny typu: gluten, jaja, produkty mleczne, małże                   35 PLN 
 
 
 

Zupy 
 

Rosół drobiowy  
|żołądki gęsie w sakiewkach, pietruszka 300 ml|       
Występują alergeny typu: gluten, jaja, seler                              17 PLN 
 
Krem z ziemniaka 
| pieczone ziemniaki, kwaśna śmietana szczypiorek 250 ml|  
Występują alergeny typu: produkty mleczne, seler                    17 PLN 
 
Rybna 
|pomidory, małże, papryka makaron sojowy 300 ml | 
 Występują alergeny typu: ryby                                     23 PLN 
 
 
 

Dania główne 
 

Dorsz  
|puree ziemniaczane, musztarda francuska, curry z jesiennych 
warzyw 150g| 
Występują alergeny typu: ryba, produkty mleczne, seler                   49 PLN 
 
Sandacz  
|sos kurkowy, tagliatelle warzywne, pierożki ziemniaczane 150g| 
Występują alergeny typu: ryba, produkty mleczne, seler, gluten, grzyby           52 PLN 
 
Fish and chips  
|biała ryba, chrupiąca sałata 250g|   
Występują alergeny typu: ryba, gluten, jaja                                   45 PLN 
 
Kurczak kukurydziany 
|aivar paprykowo–pomidorowy, spaghetti z cukinii  
i arancini 160g|  
Występują alergeny typu: produkty mleczne, orzechy                   45 PLN 
 
Polędwiczka wieprzowa z grilla 
|kaszotto, buraki, brukselka, czarnuszka, sos grzybowy 130g|   
Występują alergeny typu: gluten, jaja, grzyby                     45 PLN 
 
Karkówka z grilla 
|zioła, czosnku, mix sałat, sos jogurtowy, ziemniaczany gofr 200g| 
Występują alergeny typu: produkty mleczne, jaja gluten                   41 PLN 
 
Burger vege  
|marynowane buraki, kiszony kalafior, sos jogurtowy, frytki 
marchewkowe 170 g|                                                                                                                                                    
Występują alergeny typu: gluten, jaja, produkty mleczne                    43 PLN 
 
Burger wołowy  
|mięso z angusa, frytki stekowe 170 g|  
Występują alergeny typu: seler, gluten, jaja, produkty mleczne                  43 PLN 
 
Żeberka wołowe  
|warzywa korzenne, rozmaryn, ziemniaki w mundurkach,  
kapusta karmelizowana na miodzie 400g| 
Występują alergeny typu: seler                      49 PLN 
 
 
 

Desery 
 

Ciastko z płynną czekoladą  
|lody z bzu i agrestu 100 g| 
Występują alergeny typu: gluten, jaja, produkty mleczne               21 PLN 
 
Sernik cynamonowy na korzennym spodzie  
|konfitura z gruszki 110g| 
Występują alergeny typu: gluten, jaja, produkty mleczne                   24 PLN 
 
Lody własnej produkcji 3 gałki 
|bita śmietana, 1 - gruszka, biała czekolada, bez 
2 - czekolada deserowa, rozmaryn, śliwka 
3 - dynia, piernik, mirabelka| 
 Występują alergeny typu: gluten, jaja, produkty mleczne               21 PLN 
 
 

Sami wędzimy, sami lepimy pierogi,  
sami wytwarzamy lody :) 

 
 

Do stolików powyżej 5 osób doliczamy serwis – 10% rachunku 
 
 
 

 


