Kuchnia Staropolska

Polish Cuisine

Przystawka

Starter

Oscypek grillowany z chipsem
z boczku, żurawiną i powidłami
z czerwonej cebuli

Grilled oscypek with crispy
bacon, cranberries
and red onion marmalade

38 zł

38 zł

Zupa

Soup

Flaki po staropolsku
ze świeżą gałką muszkatołową
i grzankami z masłem czosnkowym

Old Polish tripe soup
with fresh nutmeg and croutons
with garlic butter

34 zł

34 zł

Danie główne

Main Course

Pierogi ruskie
z prażoną cebulą na maśle

Russian-style dumplings
served with onion roasted in butter

34 zł

34 zł

Przystawka

Starter

Krewetki tygrysie smażone
z czosnkiem i chili w sosie
z białego wina z pomidorkami
cherry i grzankami
z masłem czosnkowym
58 zł

Tiger prawns fried
with garlic and chilli,
white wine sauce,
cherry tomatoes
and garlic croutons
58 zł

Zupy

Soups

Consommé grzybowe
z ravioli
i boczniakiem mikołajkowym
oraz pudrem z kani
34 zł

Mushroom Consommé
with ravioli,
king oyster mushroom
and parasol mushroom powder
34 zł

Bulion drobiowo-wołowy
z domowym makaronem,
blanszowaną marchewką
i świeżą natką pietruszki
26 zł

Chicken and beef broth
served with homemade
noodles,blanched carrot
and fresh parsley
26 zł

Krem z białych warzyw
i pasternaka z oliwą koprową
28 zł

Creamy of
white vegetables
and parsnip soup
with dill olive oil
28 zł

Dania główne

Main courses

Pieczona kaczka
z majerankiem i jabłkiem
z żurawiną oraz domowymi
kluseczkami
74 zł

Duck roasted
with marjoram, apples
and cranberries, served
with homemade dumplings
74 zł

Pieczony kurczak baby
na młodych zielonych
warzywach
z pietruszkowymi kopytkami
w sosie maślanym ze świeżą
marchewką i jabłkiem
74 zł

Roasted baby chicken
served on green baby
vegetables with parsley
and potato dumplings
in butter sauce with fresh
carrot and apple
74 zł

Spaghetti z pomidorów pellati
z tartym parmezanem
i świeżą bazylią
38 zł

Spaghetti with San Marzano
tomatoes served with grated
parmesan and fresh basil
38 zł

Tagliatelle z borowikami,
rukolą i płatkami parmezanu
54 zł

Tagliatelle with porcini,
rocket and parmesan flakes
54 zł

