Dania główne

Pierogi domowe

Main courses

Homemade dumplings

POLĘDWICA Z DORSZA
Emulsja ziemniaczano-porowa/ arancini/ czarna fasola/ pomidory

PIEROGI RUSKIE
with potato and cottage cheese stuffing

COD LOIN
Potato and leek emulsion/ arancini/ black beans/ tomatoes

PIEROGI Z MIĘSEM
with pork

58 PLN

PIEROGI ZE SZPINAKIEM
with spinach

POLĘDWICA WOŁOWA
Ziemniak truflowy pieczony w soli/ brokuły/ puree z czosnku/ kapusta
włoska/ prosciutto crudo/ sos z czerwonego wina
BEEF TENDERLOIN
Truffle potato baked in salt/ broccoli/ garlic puree/ Italian cabbage/
prosciutto crudo/ red wine gravy

PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI
with cabbage and mushrooms

89 PLN
PIEROGI Z KASZANKĄ
with black pudding
BURGER
Sos bbq/ sałata/ pomidor/ ogórek kiszony/ cebula czerwona/ frytki
BEEF BURGER
Bbq sauce/ lettuce/ tomato/ gherkin/ red onion/ fries
Podawane z kubkiem gorącego barszczu
Served with a cup of hot borscht

39 PLN

Vegan

Gluten free

Vege

Lista alergenów udostępniona w restauracji / The list of allergens is available in restaurant.
Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT / All prices are in polish zloty and include VAT.

Vegan

Gluten free

Vege

Lista alergenów udostępniona w restauracji / The list of allergens is available in restaurant.
Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT / All prices are in polish zloty and include VAT.

Desery

Zupy

Desserts

Soups

CIASTKO MIGDAŁOWE
Karmelizowany banan i ananas/ kokos/ marakuja/ mango

BARSZCZ Z BURAKÓW NA ZAKWASIE
Sufleciki ziemniaczane/ krokiet z kapustą i grzybami/ marynowane
buraki/ majeranek

ALMOND CAKE
Caramelised banana and pineapple/ coconut/ passion fruit/ mango
23 PLN

BEETROOT BORSCHT
Potato mini souffles/ cabbage and mushroom croquette/ pickled
beetroot/ marjoram
19 PLN

SZARLOTKA
Kruche ciastko/ jabłko/ mascarpone/ rodzynki / orzechy włoskie
APPLE PIE
Shortbread cookie/ apple/ mascarpone/ raisins/ walnuts

ROSÓŁ Z KURY
Kołduny z mięsem/ marchewka/ olej pietruszkowy
CHICKEN BROTH
Meat dumplings/ carrot/ parsley oil

21 PLN

19 PLN

Vegan

Gluten free

Vege

Lista alergenów udostępniona w restauracji / The list of allergens is available in restaurant.
Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT / All prices are in polish zloty and include VAT.

Vegan

Gluten free

Vege

Lista alergenów udostępniona w restauracji / The list of allergens is available in restaurant.
Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT / All prices are in polish zloty and include VAT.

Przystawki

Menu dziecięce

Starters

Kids Menu

ŻOŁĄDKI GĘSIE
Puree z pasternaku/ palone masło/ figa/ jagoda/ sos demi glace

ROSÓŁ
Kąski drobiowe/ warzywa/ makaron domowy

GOOSE STOMACHS
Parsnip puree/ brown butter/ fig/ blueberry/ demi glace sauce

CHICKEN CONSOMME
Chicken/ vegetables/ homemade pasta

39 PLN

15 PLN

TATAR ZE ŚLEDZIA
Chałka/ puree z pieczonego jabłka/ koperek

NUGGETSY Z KURCZAKA
Puree lub frytki/ surówka z marchewki
CHICKEN NUGGETS
Potato puree or fries/ carrot salad

HERRING TARTARE
Sweetbread/ baked apple puree/ dill

24 PLN

27 PLN

SAŁATA Z KURCZAKIEM ZAGRODOWYM
Sałata dębowa/ batat/ karmelizowana czerwona cebula/
winegret jeżynowy/ pecorino cheese/ pestki dyni

SPAGHETTI POMODORO
Makaron/ sos pomidorowy/ parmezan
SPAGHETTI POMODORO
Pasta/ tomato sauce/ Parmesan

SALAD WITH FARM CHICKEN
Green leaf lettuce/ sweet potato/ caramelised red onion/ blackberry
vinaigrette/ pecorino cheese/ pumpkin seeds

25 PLN

39 PLN

PALUSZKI RYBNE
Puree lub frytki/ colesław

DESKA SERÓW
Pecorino Romano/ parmezan/ gruyere/ camembert/ miód/ żurawina/ grissini

FISH STICKS
Potato puree or fries/ coleslaw

CHEESE BOARD
Pecorino Romano/ parmegiano/ gruyere/ camembert/ honey/ cranberry/ grissini

29 PLN

68 PLN

Vegan

Gluten free

Vege

Lista alergenów udostępniona w restauracji / The list of allergens is available in restaurant.
Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT / All prices are in polish zloty and include VAT.

Vegan

Gluten free

Vege

Lista alergenów udostępniona w restauracji / The list of allergens is available in restaurant.
Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT / All prices are in polish zloty and include VAT.

Ciepłe i zimne napoje
Hot and cold Beverages

Coca Cola, Coca Cola zero, Fanta, Sprite, Kinley Tonic, FuzeTea 0,25l

12 pln

Piwo Imbirowe / Ginger Ale

13 pln

Sok pomarańczowy / Orange Juice 0,25l

12 pln

Sok grejpfrutowy / Grapefruit Juice 0,25l

12 pln

Sok jabłkowy / Apple Juice 0,25l

12 pln

Sok z czarnej porzeczki / Black Currant juice 0,25l

12 pln

Sok pomidorowy / Tomato Juice 0,25l

12 pln

Woda niegazowana / gazowana / still water / sprakling water 0,3l

9 pln

Woda niegazowana / gazowana / still water / sprakling water 0,7l

17 pln

Red Bull / Red Bull bez cukru 0,25l

14 pln

Sok świeżo wyciskany - pomarańczowy, grejpfrutowy, mieszany 0,3l

16 pln

Freshly squeezed juice / orange, grapefruit, mix

Domowa Lemoniada / Homemade lemoniade 0,4l

16 pln

Mojito bezalkoholowe / Virgin Mojito

18 pln

Kawa Czarna / Black Coffe

10 pln

Kawa z mlekiem / Coffee with milk

12 pln

Cappuccino

13 pln

Espresso

10 pln

