Przystawki

Dania główne

Appetizers

Main dishes

Tatar z tuńczyka 39 zł

Tagliatelle 43 zł

Tuna tartare 39 zł

Tagliatelle 43 zł

Makaron/ seppia/ krewetki/ masło/ chili/ parmezan/

Chilli/ shallot/ cucumber/ mango/ sesame oil/

Chili/ szalotka/ ogórek/ mango/ oliwa sezamowa/
piklowany lotos/ majonez chirasa
Carpaccio 37 zł
Polędwica/ parmezan/ kapary/ oliwa truflowa/ rucola
Krewetki 42 zł
Białe wino/ masło/ czosnek/ avocado/ teriyaki/ grzanka
Hummus 32 zł
Sałata/ ciecierzyca/ tahini / warzywa/ burak choggia/
olej z wędzonej papryki

kolendra/ limonka

Lekka 24 zł
Selekcja sałat/ młode warzywa/ ser kozi/

Carpaccio 37 zł

Arborio 33 zł
Ryż/ suszony pomidor/ szpinak/ oliwki/ mascarpone/
czosnek/ szczypior/ ser bursztyn
Sandacz 59 zł

Beef loin/ parmesan/ capparis/ truffle oil/ rucola

olej koperkowy

Pasta/ seppia/ shrimp/ butter/ chilli/ parmesan/
coriander/ lime
Arborio 33 zł

Shrimps 42 zł

Rice/ dried tomato/ spinach/ olives/ mascarpone/

White wine/ butter/ garlic/ avocado/ teriyaki/

garlic/ chive/ „Bursztyn” cheese

bread tost

Pike perch 59 zł

Hummus 32 zł

Quinoa/ sour cream/ vegetables/ clams/ dill oil

Quinoa/ kwaśna śmietana/ warzywa/ małże/

Dorsz 58 zł

Sałaty

pickled lotus/ chirasa mayonnaise

Lettuce/ chick peas/ tahini / vegetables/
beetroot choggia/ smoked pepper oil

Risotto/ szafran/ cytryna/ pomidor cherry/
młode warzywa

Salads

Wołowina 95 zł

Cod 58 zł
Risotto/ saffron/ lemon/ cherry tomatoes/ vegetables
Beef 95 zł
Steak/ potatos/ rosemary/ demi glass/ green pepper/

Antrykot/ ziemniak/ rozmaryn/ demi glace/

Light 24 zł

rucola/ tomato/ red onion

vinegret malinowy/ chips razowy

zielony pieprz/ rucola/ pomidor/ czerwona cebula

Choice of salads/ fresh vegetables/ goat’s cheese/

Lamb 65 zł

Cezar kurczak 34 zł/ krewetki 43 zł

Jagnięcina 65 zł

raspberry vinaigrette/ whole wheat chips

Lamb hip/ pearl barley/ beetroot/ goat’s cheese/

Sałata rzymska/ parmezan/ anchois/ pomidor/ majonez

Biodrówka/ kaszotto/ burak/ kozi ser/ sos rozmarynowy

Cesar chicken 34 zł/ shrimp 43 zł

rosemary sauce

Owoce/ warzywa 29 zł

Drób 48 zł

Romaine lettuce/ parmesan/ anchois/ tomato/

Wybór sałat/ pieczarka/ avocado/ granat/ truskawka/

Pierś kukurydziana/ ziemniak/ masło/ koper/ marchew/

mayonnaise

szynka dojrzewająca

groszek

Fruits/ vegetables 29 zł

Chicken 48 zł
Chicken supreme/ potato/ butter/ dill/ carrot/ peas

Choice of salads/ mushroom/ avocado/ pomegranate/
strawberry/ pancetta

Zupy

Desery

Soups

Desserts

Chłodnik 21 zł

Rabarbar i arbuz 22 zł

Cold soup 21 zł

Rhubarb & watermelon 22 zł

Botwinka/ jogurt/ rzodkiewka/ ogórek/ koper włoski/

Crunch pistacjowy/ sos angielski/ sorbet

Beetroot/ yogurt/ radish/ cucumber/ dill/ quail egg

Crunch pistahio/ English sauce/ sorbet

jajko przepiórcze

Crème brulee 21 zł

Fish 26 zł

Crème brulee 21 zł

Rybna 26 zł

Karmel/ wanilia

Broth/ vegetables/ tomatoes/ dill/ saffron

Caramel/ vanilla

Bulion/ warzywa/ pomidory/ koperek/ szafran

Ciastko Financier 22 zł

Green 24 zł

Financier cake 22 zł

Zielona 24 zł

Migdały/ biszkopt/ palone masło/ owoce/ słony karmel

Aparagus/ broccoli/ spinach/ sunflower seeds/ olives

Almonds/ biscuits/ roasted butter/ fruits/ salty caramel

Szparagi/ brokuły/ szpinak/ słonecznik/ oliwki

Dania wegetariańskie

Vegetarian

