VOL- AU – VENT Z BOROWIKAMI I PARMEZANEM
Vol – au – vent with ceps and parmesan

100 g
23,00 PLN

ROZGRZEWAJĄCA KREMOWA ZUPA Z KASZTANÓW
Z DODATKIEM ŚMIETANKI
Cream of sweet chestnut warming soup with sweet cream

250 ml
12,00 PLN

KACZE UDKO Z KLUSKAMI ŚLĄSKIMI, WINNĄ ŚLIWKĄ
I MUSEM Z MODREJ KAPUSTY

Duck leg with silesian dumplings, vinous plum and blue cabbage mousse

150 g
59,00 PLN

TAGLIOLINI Z ORZECHEM WŁOSKIM I OLIWĄ
W TRUFLOWYM AROMACIE
Tagliolini with walnut and olive with truffle flavour

200 g
27,00 PLN

PIECZONE JABŁKO Z ORZECHOWYM KROKANTEM,
WANILIĄ I KARMELEM
Backed apple with nuts in browned sugar, vanilla and caramel

150 g
18,00 PLN

PRZYSTAWKI / STARTERS

Małże nowozelandzkie zapiekane z czosnkiem
i suszonymi pomidorami
New zealand mussels roasted with garlic and dried tomatoes

150 g
29,00 PLN

Sałatka caprese inaczej – czyli biała mozzarella
bufala, świeże pomidory, bazylia, oliwa
Caprese salad with a difference – white
bufallo mozzarella, fresh tomatoes, basil, oil

250 g
21,00 PLN

Bruschetta z pomidorami
i kremowym kozim twarożkiem
Bruschetta with tomatoes and creamy goat cottage cheese

150 g
17,00 PLN

SAŁATKI / SALADS
Sałatka z pieczonym łososiem, kaparami
i sosem miodowo-musztardowym
Roasted salmon salad with capers and honey-mustard sauce

120/80 g
39,00 PLN

Sałatka z grillowaną piersią kurczaka i serem feta
Grilled chicken breast salad with feta cheese

120/80 g
27,00 PLN

Sałatka z krewetkami świeżymi owocami i sosem z mango
FRESH SHRIMP SALAD WITH FRUIT AND MANGO SAUCE

120/120 g
37,00 PLN

ZUPY / SOUPS
Minestrone – włoska zupa ze świeżych warzyw
z dodatkiem pomidorów
MINESTRONE – ITALIAN FRESH VEGETABLES SOUP WITH TOMATOES

250 ml
12,00 PLN

Domowy rosół z makaronem
Home-made broth with noodles

250 ml
10,00 PLN

Kremowa zupa z ciecierzycy i pomidorów
z ziołowymi grzankami
Creamy tomato chickpea soup with herb croutons

250 ml
12,00 PLN

DANIA RYBNE / FISH DISHES
Halibut w pistacjowej panierce z groszkiem cukrowym i risotto
Pistachio breaded halibut with mange tout and risotto

150/150 g
39,00 PLN

Stek z łososia w sosie koperkowym na puree chrzanowym
z dodatkiem warzyw gotowanych na parze
Salmon steak with dill sauce on horseradish puree with steamed vegetables

150/150 g
44,00 PLN

Filet z suma pieczony w warzywach, podany z sosem z boczniaków
i kaszą bulgar
Catfish fillet roasted with vegetables, served with oyster mushroom sauce
and bulgar wheat

150/150 g
36,00 PLN

DANIA MIĘSNE / MEAT DISHES
Polędwiczki wieprzowe w razowej panierce z puree z batata
i pieczonymi warzywami
Pork tenderloin in wholemeal flour crust with sweet potato puree
and baked vegetables

150/150 g
32,00 PLN

Rib eye steak – soczysty steak z antrykotu argentyńskiego
z domowymi frytkami i zestawem świeżych warzyw
Rib eye steak – juicy Argentinian rib eye steak with homemade fries
and fresh vegetables

180/200 g
69,00 PLN

PIERŚ KURCZĘCIA Z KOZIM TWAROŻKIEM
Z TAGLIATELLE WARZYWNYM I SOSEM PAPRYKOWYM
CHICKEN BREAST WITH GOAT COTTAGE CHEESE, VEGETABLE TAGLIATELLE,
AND RED PEPPER SAUCE

150/150 g
35,00 PLN

TRADYCYJNY KOTLET SCHABOWY CIĘTY Z KOŚCIĄ
Z ZIEMNIAKAMI PUREE I ZASMAŻANĄ KAPUSTĄ
TRADITIONAL PORK CHOP WITH POTATO PUREE AND STEWED CABBAGE

150/250 g
32,00 PLN

BURGERY / BURGERS
Burger z wołowiną, warzywami i serem górskim z dodatkiem frytek
Beef burger with vegetables, mountain cheese, and fries

200/150 g
29,00 PLN

Burger z wołowiną, konfiturą cebulową, mozzarellą
z dodatkiem frytek
Beef burger with onion jam, mozzarella, and fries

200/150 g
29,00 PLN

DODATKI DO BURGERÓW /BURGER ADD-INS:
jajko sadzone, papryczki jalapeno, ketchup, bekon
wszystkie w cenie 3 zł
fried egg, jalapeno peppers, ketchup, bacon
All for PLN 3.00

50 g

MAKARONY / PASTAS
Makaron fusilli z suszonymi pomidorami,
mozzarellą, szpinakiem
Fusilli with dried tomatoes, mozzarella, and spinach

250 g
25,00 PLN

Makaron linguine z szafranem
i szynką parmeńską
Linguine with saffron and prosciutto di parma

250 g
37,00 PLN

SPAGHETTI BOLOGNESE
250 g
21,00 PLN
Ravioli ze szpinakiem, serem ricotta i rukolą
Rrice noodles with vegetables and roasted cashews

250 g
22,00 PLN

Makaron ryżowy z warzywami i palonym nerkowcem
Garganelli pasta with beef flakes in truffle aroma

230 g
22,00 PLN

Kolorowe risotto z krewetkami serem grana padano
i ostrą papryką
Colourful risotto with shrimp, grana padano cheese,
and hot pepper

200 g
36,00 PLN

DESERY / DESSERTS

Puchar lodowy z owocami, bitą śmietaną, sosem czekoladowym
Ice cream cup with fruit, whipped cream, and chocolate sauce

250 g
12,00 PLN

Czekoladowe „jajo pingwina” z waniliowym kremem,
świeżymi owocami, oprószone korzennym piaskiem
Chocolate „penguin egg” with vanilla cream, fresh fruit,
and fresh fruit sprinkled with spice sand

200 g
25,00 PLN

Beza z sorbetem malinowym i owocami
MERINGUE WITH RASPBERRY SORBET AND FRESH FRUIT

100 g
21,00 PLN

Suflet czekoladowy z lodami miętowymi
CHOCOLATE SOUFFLÉ WITH MINT ICE-CREAM

150 g
18,00 PLN

Ciasto czekoladowe z chilli, granatem i słonym karmelem
Chocolate cake with chilli, pomegranate, and salty caramel

150 g
12,00 PLN

KARTA DZIECI

Domowy bulion z makaronem
Homemade chicken soup

8,00 PLN
Zupa pomidorowa z makaronem
Tomato soup with noodles

8,00 PLN
Chicken burger ze świeżymi warzywami,
frytki, sos koktajlowy
Chicken burger with fries and rose sauce

15,00 PLN
Filet z dorsza w złocistej panierce
z ziemniaczkami gotowanymi i sałatą ze śmietaną
Cod fillet with potatoes

18,00 PLN
Pierś z kurczaka w złocistej panierce
z ziemniaczkami gotowanymi i sałatą ze śmietaną
chicken breast with potatoes

18,00 PLN
Spaghetti bolognese
Makaron spaghetti, mięso mielone wołowo–wieprzowe,
cebula, czosnek, marchew, seler,
sos pomidorowy, oliwa, parmezan.
Spaghetti bolognese.
Spaghetti, minced beef and pork, onion, garlic,
carrot, celery, tomato sauce, olive oil, parmesan cheese

15,00 PLN
Serowe kopytka, klarowane masło, miód i pył cynamonowy
Homemade white cheese dumplings

12,00 PLN

