
 
PRZEKĄSKI 

 
Kompozycja serów żółtych i pleśniowych 250 g        25 PLN  
Alergeny: produkty mleczne, orzechy  
        
Tatar ze śledzia marynowanego w oliwie tymiankowej z jabłkiem, kiszoną rzodkiewką,   23 PLN 
kiszonym pomidorem koktajlowym, cebulą dymką z dodatkiem kruszonki razowej 80g    
Alergeny: gluten, ryba           
 
Wędzony rostbef z kruchą cukinią, sałatą lodową, pomidorami, grzybami słomkowymi,   34 PLN 
kremowym winegretem musztardowym, bułką drożdżową 300 g                                                                                                     
Alergeny: gluten, sezam, grzyby, gorczyca 
 
Sałatka z serem korycińskim, gruszką, orzechami włoskimi, sałatą rzymską,     34 PLN 
skropiona aromatycznym sosem ziołowym 300 g     
Alergeny: produkty mleczne, gluten 
 
 

PIEROGI 
 
Pierogi z bobem i borowikami okraszone cebulą duszoną na maśle 7 szt.      25 PLN 
Alergeny: gluten, jaja, grzyby 
 
Pierogi z jagodami 7 szt.           25 PLN 
Alergeny: gluten, jaja, produkty mleczne 
 
Pyzy ziemniaczane z wołowiną duszoną w warzywach okraszone kwaśną śmietaną 6 szt.  25 PLN 
Alergeny: gluten, jaja, produkty mleczne 
 

 

MAKARONY 
 
Domowe kluski leniwe z kurkami i sosem śmietanowym 250 g      25 PLN 
Alergeny: gluten, jaja, seler, produkty mleczne 
 
Makaron penne z boczkiem, podgrzybkiem oraz cebulą w sosie śmietanowo bazyliowym 250 g  28 PLN 
Alergeny: gluten, jaja, produkty mleczne, grzyby 
 
Makaron papardella z małżami w muszli duszonymi w białym winie i pietruszce   300 g  29 PLN 
Alergeny: gluten, jaja, małże 

 



 
ZUPY 

 
Rosół drobiowy z sakiewkami nadziewanymi żołądkami gęsimi i pietruszką 300 ml   15 PLN 
Alergeny: gluten, jaja, seler 
 
Krem z cukinii z ziołowym ciasteczkiem 250 ml         16 PLN 
Alergeny: gluten, jaja, seler 
 
 

DANIA GŁÓWNE 
 
Sandacz filet podany z sosem z kurek, tagliatelle warzywnym i pierożkiem z nadzieniem   49 PLN 
ziemniaczanym 150 g   
Alergeny: ryba, produkty mleczne, seler, gluten, grzyby 
 
Fish and chips z białej ryby podany z chrupiącą sałatą 250 g      35 PLN 
Alergeny: ryba, gluten, jaja 
 
Pieczona pierś z kurczaka kukurydzianego z aivarem na grillowanej cukinii,    37 PLN 
serwowana z kremowym ryżem 160 g                                      
Alergeny: produkty mleczne, orzechy 
 
Grillowana karkówka marynowana w ziołach i czosnku, podana z mixem sałat     36 PLN 
z sosem jogurtowym i ziemniaczanym gofrem 200g 
Alergeny: produkty mleczne, jaja gluten 
 
Burger wołowy z angusa podany z frytkami stekowymi 170 g      39 PLN 
Alergeny: seler, gluten, jaja, produkty mleczne 
 
 
 

DESERY 
 
Ciastko z płynną czekoladą przełamane smakiem lodów z malin i białej czekolady 100 g  19 PLN 
Alergeny: produkty mleczne, gluten 
 
Słoik pełen orzeźwiających smaków, czyli lody własnej produkcji     19 PLN 
( lawendowy, czarna porzeczka - seler -  miód, truskawka - szpinak-banan ) 
Alergeny: produkty mleczne, gluten 
 


