


Przystawki zimne

Befsztyk tatarski z konfitowanym jajkiem, piklami i grzankami czosnkowymi  59 zł

Terrina z pstrąga wędzonego na toście francuskim 32 zł 

Przystawki ciepłe

Flambirowane krewetki w koniaku z chutney z mango na pieczywie czosnkowym  52 zł

Bruschetta z pastą pomidorową, kozim serem i wędzonym łososiem  39 zł 

Zupy

Bulion z kaczki z lanymi kluskami                                                      22 zł 

Żurek staropolski z jajem                                                              25 zł 

Krem z zielonych szparagów z serem bryndza i wędzoną śmietaną                          25 zł                                                           

Pikantna zupa rybna                                                                    29 zł                                  

                                                           

Sałatki

Sałatka Nicejska z grillowanym tuńczykiem i jajem przepiórczym                        39 zł 

Sałatka z krewetkami, avocado i grillowanym serem halloumi                                35 zł 

Makarony

Tagliatelle z chorizo i krewetkami                                                      46 zł 

Farfalle z kurczakiem i leśnymi grzybami                                               42 zł 

Zapiekane gnocchi w sosie szpinakowym z suszonymi pomidorami                            39 zł 
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Ryby

Pieczony pstrąg z sosem kurkowym, opiekanymi ziemniakami 
i grillowanymi warzywami      65 zł 

Pieczony łosoś z puree ziemniaczanym z czarnuszką i warzywami sezonowymi   69 zł  

Sandacz z krokietami ziemniaczanymi i ratatouille                                   69 zł 

Stek z halibuta z szafranowym risotto i grillowanymi warzywami                         79 zł 

Dania mięsne

Pierś Supreme na placku rosti ze szparagami i sosem holenderskim   59 zł 

Udko z kaczki Confit z kluskami śląskimi w sosie pomarańczowo-
-tymiankowym i modrą kapustą z jabłkiem       62 zł 

Pieczeń z jelenia w sosie żurawinowym z soczewicą z warzywami  69 zł 

Polędwica wołowa „Turnedos rossini” w kompozycji 
dwóch sosów Madera i Béarnaise                                119 zł 

Desery

Creme brulee                                                                           19 zł 

Gorąca szarlotka z lodami i bitą śmietaną                                              22 zł

Tarta truskawkowa z bitą śmietaną                                                      22 zł  

Beza Pavlova z kremem mascarpone i owocami                                             25 zł 

Duży puchar lodowy z bitą śmietaną i owocami                                           28 zł




