
Zgodnie z dyrektywą PE nr 1169/2011 lista arelgenów oraz gramatura potraw                    
są dostępne na życzenie klienta u obsługi kelnerskiej. Allergen list and weight of dishes       
is available on request.

Bezglutenowe dania / Gluten-free dishes

Danie może być przygotowane bez glutenu / Dishes can be prepared in gluten-free style

Wegetariańskie dania / Vegetarian dishes

Danie może być przygotowane dla wegetarian / Dishes can be prepared in vegetarian style

Wegańskie dania / Vegan dishes

Menu degustacyjne dla minimum 2 osób  / 
Tasting menu minimum for 2 people

Pięciodaniowa kompozycja Szefa Kuchni /
Chef’s composition of five meals
Cena zestawu / Tasting set    139 zł os./ppl

Siedmiodaniowa kompozycja Szefa Kuchni / 
Chef’s composition of seven meals
Cena zestawu / Tasting set    169 zł os./ppl

Przystawki / Starters

Tatar z polędwicy wołowej / Sirloin steak tartare
Sardele/pikle/musztarda
Anchovies/fermented vegetables/mustard    46 zł

Ser kozi / Goat cheese
Ćwikła/granita z selera naciowego/oliwa cytrynowa/
jabłko zielone
Grated horseradish with beets/celery granita/lemon olive oil/
green apple         23 zł

Palone białe szparagi / Seared white asparagus
Czosnek niedźwiedzi/wędzona słonina/sos z wędzonego boczku
Wild garlic/smoked pork fatback/smoked bacon sauce   21 zł

Zupy / Soups

Rosół / Beef & chicken broth
Kopytka z marchwi/wołowina/palony por
Carrot gnocchi/beef/seared leek      16 zł 

Zupa z kalarepy / Kohlrabi soup
Koperek/cytryna/kiełki rzodkiewki/marynowana kalarepa 
Dill/lemon/radish sprouts/marinated kohlrabi    17 zł

Żurek na zakwasie / Sour rye soup
Pulpet z ozorów wołowych/jajko/
pajda chleba z Młyńskiego Spichlerza
Beef tongue meatball/egg/a slice of Młyn Jacka granary’s bread  18 zł 

Zupa „Biełucha” / ”Biełucha” soup
Szynka wędzona/boczek wędzony/ke�ir wadowicki 
Smoked ham/smoked bacon/regional soured milk   21 zł

Sałatki / Salads

Sałatka z kurczakiem / Chicken salad
Mieszanka sałat/pomidor koktajlowy/pestki dyni/
ser Bursztyn/jajko/cebula dymka 
Mixed leaf salad/cherry tomato/pumpkin seeds/
long-aged cheese Bursztyn/egg/spring onion    32 zł

Sałatka z bobem / Broad bean salad
Kalarepa/rukola/pomidor koktajlowy/orzeszki piniowe/
cebulka dymka
Kohlrabi/rocket/cherry tomato/pine nuts/spring onion   30 zł

Sałatka z buraczkami / Beet salad
Brzoskwinia/cebula czerwona/migdały prażone/rukola
Peach/red onion/roasted almonds/rocket    23 zł

Dania główne / Main courses

Schab-bekon / Pork chop
Kiszonki/krokiet z pasternaku
Fermented vegetables/parsnip croquette     32 zł

Stek z polędwicy wołowej / Sirloin steak
Kimchi/ziemniak Ratte/ketchup z papryki pieczonej
Kimchi/Ratte potato/roasted red pepper ketchup    84 zł

Noga z kurczaka kukurydzianego /
Corn-fed chicken leg 
Puree z brukwi/kiełki kolendry
Swede puree/coriander sprouts       39 zł

Biodrówka jagnięca / Lamb rump
Puree z kapusty czerwonej/groszek cukrowy/
szalotka kon�itowana/demi- glace/jagody
Red cabbage puree/snow pea/shallot con�it/demi-glace/blueberries 69 zł

Stek ze strojnika / Seared opah 
Fenkuł/emulsja warzywna z koprem włoskim/oliwa koperkowa
Fennel/vegetable emulsion with fennel/dill olive oil   51 zł

Halibut / Halibut
Ziemniak/kalarepa/piklowana cebula/ser Bursztyn
Potato/kohlrabi/pickled onion/long-aged cheese Bursztyn  59 zł

Kaszotto / Pearl barley
Szparagi kiszone/groszek zielony/boczniak/ser Bursztyn
Fermented asparagus/peas/oyster mushroom/
long-aged cheese Bursztyn      32 zł

Spaghetti z krewetkami / Spaghetti pasta
with prawns
Szparagi/wino/koperek/czosnek
Asparagus/white wine/dill/garlic     39 zł

Czarne tagliatelle / Black tagliatelle pasta
Polędwica wołowa/marchew/seler/cebula czerwona/sos sojowy
Sirloin/carrot/celery/red onion/soy sauce    46 zł

Pierogi / Dumplings 
Bundz/boczek wędzony z Młyńskiego Spichlerza/
sos z pieczonych ziemniaków
Sheep’s cheese Bundz/Młyn Jacka granary’s smoked bacon/
roasted potatoes sauce       18 zł



Czy chcesz poznać osoby odpowiedzialne za naszą kuchnię?
Pozwól, że przedstawimy Ci naszych Szefów!

Would you like to know people responsible for running
the restaurant’s kitchen?

Let us introduce our Chefs!

Marcin
Polak

Zastępca Szefa Kuchni

Paweł 
Krzywoń
Szef Kuchni

Moja główna wada?
My biggest flaw?

Pogłębiająca się wada wzroku.
A deepening vision defect.

Upór i zawziętość w działaniu.
My obstinacy.

Smak mojego dzieciństwa to…?
My childhood’s taste?

Buraczki w beszamelu i jajecznica 
ze słoniną.
Beetroot in bechamel sauce  
and scrambled eggs with pork fatback. 

Smak tradycyjnych swojskich wyrobów
  przygotowywanych na wsi.

A taste of traditional native products 
prepared in the countryside.

Moja kulinarna inspiracja to…?
My culinary inspiration is…?

Włochy w całej okazałości i stara 
polska kuchnia.
Italy in all its glory and the old 
polish cuisine. 

Książki kucharskie, 
mój własny ogródek warzywny.

Cookery books and my own 
kitchen garden.

Nigdy nie zjem…?
I will never eat…?

Śledzia z czekoladą.
Herring with chocolate.

Nie ma takiej potrawy, której bym 
nie spróbował.

There is no dish that I would not try. 

W mojej kuchni nie może zabraknąć…? 
In my kitchen, it is not allowed 

to run short of?

Serca u mnie 
i u moich współpracowników.
Heart in myself and my co-workers.

W mojej kuchni nie może zabraknąć 
jednej rzeczy, której nauczył mnie 

szef Paweł Krzywoń. Odrobiny serca, 
które powinno znajdować się 

w każdym daniu.
I have been learnt by my chef, 

Paweł Krzywoń, that in the kitchen it is 
not allowed to run short of one thing – 

a bit of heart which is necessary 
in all dishes we prepare.

Restauracja
Spichlerz Smaków

Dodatki / Sides

Frytki / French fries
Ziemniaki ratte / Ratte potatoes
Kimchi / Kimchi
Sałatka mieszana / Mixed leaf salad with vinaigrette dressing
Warzywa na parze / Steamed vegetables

10 zł
10 zł

8 zł
8 zł
8 zł

Desery / Desserts

Fondant / Fondant
Czekolada/porzeczka/sorbet malina
Chocolate/currant/raspberry sorbet     22 zł

Rurka z kremem / Cream roll
Biała czekolada/majeranek
White chocolate/marjoram      15 zł

Sernik / Cheesecake
Rabarbar/imbir/owsianka/lody jogurtowe
Rhubarb/ginger/porridge/yoghurt ice cream    16 zł


