Dania główne

Przystawki
Śledź po myśliwsku (120g/70g)
grzyby, olej, cebula

19,00 zł

Tatar wołowy odymiony lub tradycyjny(120g/100g)
grzyby, zielony pieprz, kapary

32,00 zł

Deska mięs i serów (350g)
mięsa pieczone, wędzone oraz sery

42,00 zł

Grillowany Camembert (150g)
bakalie, pomarańczowy karmel

27,00 zł

Rosół (300ml)
z domowym makaronem

12,00 zł

Chrzanica na zakwasie (300ml)
z białą kiełbasą

15,00 zł

Krem z pomidorów

12,00 zł

Flaki wołowe (300ml)
z chipsami z kindziuka

18,00 zł

Zupa dnia

10,00 zł

(300ml)

36,00 zł

Policzki wołowe (150g/180g/200g)
sos własny, kasza gryczana

42,00 zł

Stek z karkówki (160g/180g/200g)
40,00 zł
sos z zielonego pieprzu, brandy, frytki, warzywa grillowane
Kotlet schabowy (180g/200g/200g)
36,00 zł
boczek, ser koryciński, ziemniaki z wody, duszona kapusta
Golonka duszona w piwie
kapusta, puree chrzanowe

(350g/200g/220g)

42,00zł

Cielęcina (150g/250g)
duszona cielęcina, warzywa, parmezan

42,00zł

Kaczka (350g/200g/120g)
zasmażane buraki, żurawina, jabłka, kluski śląskie

52,00 zł

Filet z łososia pieczony w pergaminie (150g/120g/100g) 52,00 zł
ser feta, szpinak, pomidory, pieczarki

Zupy

(300ml)

Ozory wołowe (160g/200g/200g)
sos chrzanowy, ziemniaczane puree,
sałatka z ogórków kiszonych, miód

Dania regionalne

Filet z kurczaka (150g/180g)
sos szpinakowy, oliwki, ser feta, ryż

32,00 zł

Pierś z kaczki (150g/220g)
czarna porzeczka, czekolada, warzywa korzenne

42,00 zł

Pappardelle (200g)
krewetki, suszone pomidory

38,00 zł

Sałaty
Sałatka

z krewetkami (6szt./100g)
papryczka chilli, miks sałat i sos czosnkowy

32,00 zł

Sałatka z płatkami z kaczki (100g/120g/100g)
gruszka, miks sałat, orzechy, sos malinowy

30,00 zł

Pierogi z dziczyzny (7szt.)

28,00 zł

Gulasz z dzika (450g)
z pieczywem

38,00 zł

Sałatka z tuńczykiem (450g)
jajko gotowane

28,00 zł

Stek z udźca jelenia Sous-Vide* (150g/250g)
grzybowe kaszotto, sos leśny (grzyby, żurawina)

49,00 zł

Sałatka z serem korycińskim (450g)

28,00 zł

Mix pierogów (9 szt.)
z mięsem, ruskie, ze szpinakiem

14,00 zł

Babka ziemniaczana (250g/40g)
sos grzybowy, pieczona papryka

22,00 zł

* metoda gotowania potraw w niskiej temperaturze

Desery
Deser lodowy (160g)

18,00 zł

Deser chałwowy (200g)
sos czekoladowy, bita śmietana

20,00 zł

Sernik z białą czekoladą (150g)

19,00 zł

Beza z owocami i bitą śmietaną (150g)

18,00 zł

