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Antonius Caviar *****
z jesiotra polskiego (30g)
na kruszonym lodzie,
podawany z blinami gryczanymi,
jajkiem przepiórczym i cytryną

Antonius Caviar *****
from Polish sturgeon (30g)
served on crushed ice
with buckwheat blini,
quail egg and lemon

340 zł

340 zł

Deska serów

Cheese Platter

98 zł

98 zł

Deska wędlin

Cold Meat Platter

98 zł

98 zł

Siekany tatar z polędwicy wołowej
z marynowanymi borowikami
i musztardą Dijon

Chopped steak tartare
with pickled porcini
and Dijon mustard

44 zł

44 zł

Tradycyjne carpaccio wołowe
z rukolą, parmezanem, kaparami,
marynowanym zielonym
pieprzem i oliwą

Traditional beef carpaccio
served with rocket, parmesan,
capers, marinated green pepper
and olive oil

48 zł

48 zł

Klasyczna sałatka Cezar
z grillowaną piersią kurczaka, jajkiem,
anchois, chipsami z boczku, listkami
parmezanu, pomidorkami cherry
oraz chrupiącymi grzankami

Classic Caesar salad
with grilled chicken fillet, egg,
anchovies, crispy bacon,
parmesan slices, cherry tomatoes
and crunchy croutons

42 zł

42 zł

Burgery

Burgers

*Wszystkie burgery są serwowane z domowymi
frytkami lub sałatą z pomidorkami cherry oraz
trzema rodzajami dipów

*All burgers are served with homemade
fries or salad with cherry tomatoes
and three kinds of dip

Mini burgery z wołowiną z powidłami
cebulowymi, ogórkiem piklowanym,
serem Mimolette, sałatą oraz pomidorem
malinowym

Mini beef burgers served
with onion marmalade, pickled
cucumber, Mimolette cheese,
salad and raspberry tomato

62 zł

62 zł

Kanapka

Sandwiches

*Wszystkie kanapki są serwowane z domowymi
frytkami lub sałatą z pomidorkami cherry

*All sandwiches are served with homemade
fries or green salad with cherry tomatoes

Kanapka klubowa
z pieczywa razowego z grillowanym
kurczakiem i jajkiem sadzonym,
pomidorem malinowym, sałatą,
chipsem z boczku, ogórkiem
konserwowym i sosem majonezowym

Club Sandwich
made with whole wheat bread
with grilled chicken and fried egg,
raspberry tomato, lettuce,
crispy bacon, pickled cucumber
and mayonnaise sauce

52 zł

52 zł

Kanapka z mozzarellą,
świeżym szpinakiem,
pomidorem malinowym,awokado
oraz świeżą bazylią

Sandwiches with mozzarella,
fresh spinach, raspberry tomatoes,
avocado and fresh basil

52 zł

52 zł
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