PRZYSTAWKI
Tatar ze śledzia
18 zł
Bruschetta
grzanka, świeże pomidorki, czerwona cebula,bazylia,
oliwa z oliwek
15 zł
Gamberi – krewetki smażone
czosnek, chilli, białe wino, masło, podane na ciepłej grzance
24 zł
Grzanka na ciepło z bobem i jajkiem w koszulce
15 zł
Deska wędlin i serów podpuszczkowych
35 zł

ZUPY
Żurek na maślance z jajkiem i kiełbasą
14 zł
Rosół z domowym makaronem
12 zł
Barszcz czerwony z uszkami
13 zł
Krem z pomidorów
14 zł
Cłodnik litewksi z jajkiem
12 zl

DANIA GŁÓWNE
Pieczone udo z kaczki, ćwiartki ziemniaków,
karmelizowane warzywa
36 zł
Schabowy z kością
ziemniaki, zestaw surówek
28 zł
Filet z kurczaka w marynacie cytrynowo-tymiankowej
frytki, zestaw surówek
28 zł
Polędwiczki wieprzowe z kurkami
kasza peczak, surówka z buraków
39 zł
Stek wołowy w sosie z zielonego pieprzu
placuszki ziemniaczane, miks sałat
49 zł
Karp smażony z naszych stawów
frytki, sałatka z ogórka kiszonego
32 zł
Okoń morski w sosie verde
na ziemniaczanym fondancie
42 zł

DANIA GŁÓWNE

Pesto penne
pesto,pieczarki, czosnek, orzeszki piniowe,
rukola, parmezan
28zł
Pollo penne
sos śmietanowy, kurczak, pieczarki, czosnek,
natka pietruszki
28 zł
Spaghetti carbonara
boczekwędzony, jajko, parmezan
25 zł
Spaghetti Frutii di Mare
sos pomidorowy na bazie białego wina, masła, czosnku,
chilli i cytryny, owoce morza, natka pietruszki
34 zł
Ravioli ze szpinakiem i ricottą
28 zł
Pierogi z mięsem
19 zł
Pierogi ruskie
17 zł

SAŁATKI
Sałatka cezar
sałata rzymska, grzanki, parmezan, kurczak, sos anchois
27 zł
Sałatka szpinakowa
szpinak, pomidorki, grillowany boczek, mozzarella,
parmezan, sos musztardowy
27 zł
Sałatka sezonowa
Szefa Kuchni
26 zł

DANIA DLA DZIECI
Zupa pomidorowa
z domowymi kluseczkami
8 zł
Nuggetsyz kurczaka, frytki, marchewka
16 zł
Naleśniki na słodko z serem, owocami i bitą śmietaną
16 zł

DESERY
Tiramisu
15 zł
Banoffee
banany, masa krówkowa, bitą śmietana, ciasteczka
15 zł
Puchar lodowy z owocami i bitą mietaną
14zł
Rolada bezowa z malinami
15zł
Ciasto dnia
9 zł

