Przystawki
Tatar wołowy
siekana wołowina/ majonez grzybowy/ marynowane grzyby/ ogórek/ szalotka 37zł
Carpaccio wołowe
marynowana wołowina/ salsa verde/ rukola/ ser Grana Padano/ oliwa z oliwek 34zł
Siekany tuńczyk
polędwica z tuńczyka/ awokado/ żel cytryna/ sos sojowy 41zł
Śledź
szalotka piklowana/ jabłko/ sos tatarski/ jogurt 23zł
Przystawka sezonowa (vege

)

*o szczegóły zapytaj obsługę 23zł

Przystawki ciepłe
Krewetki
sos winno-maślany/ pietruszka/ chilli 44zł
Wątróbka drobiowa
puree ziemniaczane/ cebula/ jabłko/ śmietanka 19zł

Sałaty
Sałata z kurczakiem
sałata rzymska/ dressing serowy/ pomidor cherry/ marynowane jabłko/ ser Grana Padano/
słonecznik 27zł
Sałatka z jajkiem panierowanym
jajko panierowane/sałata rzymska/ ranch dressing/ ogórek/ cukinia/ rzodkiewka 23zł

Zupy
Rosół z kurczaka
pierożki z mięsem drobiowym/ marchew/ pietruszka 16zł
Zupa rybna
bulion z halibuta /seler naciowy/ portobello/ glony wakame/ szczypiorek 19zł
Grzybowa
Podgrzybki/ borowik/ kluski pietruszkowe 18zł
Czernina
bulion z kaczki/ kluski ziemniaczane/ mięso z kaczki/ żołądki 19zł

Makarony/ Pierogi/ Risotto
Carbonara
Spaghetti/ guanciale/ czosnek/ gran padano/ bazylia 23zł
Frutti di mare
Tagiatelle/ mule/ krewetki/ pomidory 32zł
Pielmieni z jagnięciną 7szt
Emulsja maślana/ salsa verde/ cebula 37zł
Pierogi sezonowe 7szt
owoce sezonowe/ dodatki sezonowe 20zł
Risotto (vege

)

ryż arborio/ szalotka/ czosnek/ boczniak/ ser Grana Padano/ masło 24zł

Dania główne
Kurczak z musem grzybowym 200g
Kopytka serowe/ boczniak mikołajkowy/pietruszka / sos demi glace 34zł
Schab wieprzowy ze słoniną 300g
puree ziemniaczane z czosnkiem niedźwiedzim/ przysmak chrzanowy/ ogórek ze śmietaną 37zł

Udo z kaczki confit 200g
kluski śląskie/ marchew/ śliwka/ sos demi glace 39zł
Królik 200g
skok z królika/ terinna ziemniaczana/por /kalafior / sos winny z tymiankiem 47zł
Polędwica z dorsza 180g
dorsz smażony/ kasza bulgur/ boczniak mikołajkowy/ brokuł / sos holenderski 45zł
Halibut 140g
halibut smażony/ czarna soczewica/ por/ chrust z pora/ sos buerre blanc szczypiorkowy 44zł
Polik wołowy (180g)
puree ziemniaczane/ marchew/brokuł /cebula karmelizowana 43zł

Dania dla dzieci
Zupa pomidorowa z makaronem 200g
bulion warzywny/ pomidor/ makaron domowy 15zł
Nuggetsy z kurczaka 150g
filet z kurczaka/panko/surówka z białej kapusty 25zł

Desery
Beza z owocami
mascarpone/ owoce sezonowe 18zł
Sernik nowojorski
biały ser/ katarzynki toruńskie/ biała czekolada 18zł
Tarta limonkowa
ciasto migdałowe/ krem limonkowy/ śmietanka/ owoce sezonowe 18zł
Selekcja lodów i sorbetów
lody własnego wyrobu/ beza/ owoce 16zł

