PRZYSTAWKI | SAŁATKI

STARTERS | SALADS

Tatar wołowy, marynowane grzyby z rozmarynem, majonez z palonym sianem
Beef tartare, pickled mushrooms with rosemary, mayonnaise with smoked hay
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Brownie ze słonym karmelem
Brownie with salty carmel

20PLN

1,3,5,7

Cynamonka z kwaśną śmietaną
Cinamon bun with sour cream

12PLN

1,3,7

Sałata rzymska z dresingiem cezar, jajo gotowane, panierowany filet z kurczaka
Cesar Rome salat with dressing, boiled egg, breaded chicken filet

ZUPY

SOUPS

Krem dyniowy z kozieradką i mlekiem kokosowym
Pumkin cream with fenugreek and coconit milk
Rosół z lanymi kluskami parmezanowymi
Broth with homemade parmesan noodles

DANIA GŁÓWNE

MAIN COURSES

Kalafior pieczony z sosem maślano - pomidorowym z ryżem jaśminowym
Baked cauliflower with butter-tomato sauce and jasmine rice
Łosoś smażony, ryż green carry, pak choi z sosem imbirowym
Fried salmon, green carry rice, pak choi with ginger souce
Antrykot wołowy, fasolka szparagowa, pikantne ziemniaki, masło miso
Beef steak, asparagus beans, spicy potatoes, misso butter
Kanapka z rostbefem, bułka brioch, piklowany ogórek, kolendrowy majonez, frytki
Rostbef sandwich, brioch roll, pickled cucumber, coriander mayonnaise, french fries
Kanapka z szarpana wieprzowiną, bułka brioch, chutney jabłkowy, BBQ, frytki
Beef torn sandwich, brioh roll, apple chuntay, BBQ, french fries
Hot dog, ostra wieprzowa kiełbasa, piklowana cebula, awokado, kolendra, frytki
Hot dog, spicy beef sousage, pickled onion, avocado, coriander, french fries
Makaron tagliatelle z grzybami i mascarpone
Tagliatelle pasta with mushrooms and mascarpone

DESERY

DESSERTS

Dania wegetariańskie / Vegetarian dish
Alergeny: 1 gluten, 2 skorupiaki ,3 jaja, 4 ryby, 5 orzeszki ziemne, 6 soja, 7 białko mleka i laktoza, 8 orzechy, 9 seler,10 gorczyca ,11 ziarna sezamu, 12 dwutlenek siarki,
13 łupin, 14 mięczaki
Allergens: 1 gluten, 2 shellfish (crustaceans), 3 eggs, 4 fish, 5 peanuts, 6 soya, 7milk protein and lactose, 8 nuts, 9 celery, 10 mustard, 11 sesame seeds, 12 sulphur dioxide,
13 lupin, 14 molluscs
Jeżeli mają Państwo specjalne restrykcje żywieniowe, alergię lub zalecenia medyczne, prosimy o poinformowanie osoby przyjmującej Państwa zamówienie
w celu przekazania wszelkich uwag do naszego Szefa Kuchni. Ceny zawierają podatek VAT
If you have any special dietary restrictions, allergies or recommendation, please inform the person receiving your order to pass any comments to our Chef. Prices includes VAT.

