
37 PLN

Półgęsek z gruszkąmarynowaną, orzechami włoskimi i mix sałat
Goose breast / marinated pear / walnuts / mixed salad

Tatar wołowy, żółtko, rukola, musztarda francuska i bagietka
Beef tartare / egg yolk / arugula / french mustard / baguette

33 PLN

Przystawki
Starters

34 PLN

36 PLN

Sałatka Cezar z kurczakiem
Caesar salad with chicken

Sałatka Cezar z wołowiną
Caesar salad with beef

Sałatki
Salads

18 PLNZupa ogórkowa z koperkiem i kwaśną śmietaną

Cucumber soup / dill / sour cream

Zupy
Soups

39 PLN

41 PLN

55 PLN

87 PLN

46 PLN

42 PLN

Pierogi z mięsem, sos szałwiowy, cytryna

Dumplings with meat / sage sauce / lemon

Filet z kurczaka podawany z pieczonym batatem, kalafiorem
z bułką tartą i sosemmaślanym

Chicken fillet / baked sweet potato / cauliflower with breadcrumbs /
butter sauce

Dania główne
Main Courses

Łosoś podawany z polentą, musem kalafiorowym i sosem
maślanym

Salmon / polenta / cauliflower mousse / butter sauce

Schab wieprzowy z purée ziemniaczane i kapustą zasmażaną

Pork loin / potatoes purée/ fried cabbage

Polędwica wołowa i grillowany ziemniak podawane z sosem
pieprzowym i dynią pieczoną z rozmarynem

Beef tenderloin / grilled potato / pepper sauce / pumpkin roasted with
rosemary

Hamburger wołowy, bekon, ser cheddar i frytki

Beef hamburger / bacon / cheddar cheese / fries

22 PLN

Deser
Desserts

Brownie z bitą śmietaną i lodami waniliowymi

Brownie / whipped cream / vanilla ice cream

Prosimy o powiadomienie kelnera o występujących alergiach.
Potrawymogą zawierać alergeny: gluten, skorupiaki, jaja, ryby, orzeszki, soja, białko mleka i laktoza, orzechy, seler, gorczyca, nasiona sezamu, dwutlenek siarki,
łubin, mięczaki.
Please inform the waiter about any allergies.
Foods may contain allergens: gluten, shellfish (crustaceans), eggs, fish, peanuts, soya, milk protein and lactose, nuts, celery, mustard, sesame seeds, sulphur dioxide,
lupin, molluscs

MENU



MENUWEGETARIAŃSKIE

31 PLN

Humus z suszonymi pomidorami podawany z grzanką
Humus / sun-dried tomatoes / croutons

Placki z dyni z serem ricotta i kurkami
Pumpkin fritters / ricotta cheese / chanterelles

29 PLN

Przystawki
Starters

31 PLN

Sałatki
Salads

Mix sałat z serem kozim i marynowaną śliwką wmiodzie,
orzechami włoskimi oraz winegret miodowy

Salad mix / goat cheese / marinated plum in honey / walnut / honey
vinaigrette

18 PLNKrem z dyni z mlekiem kokosowym, ostra papryka i kolendra

Pumpkin cream / coconut milk / hot pepper / coriander

Zupy
Soups

36 PLN

37 PLN

43 PLN

Pieczony kalafior z cieciorką, pomidorami pelatti i sałata
rzymska

Rousted cauliflower / chickpeas / pelatti tomatoes / romaine lettuce

Dania główne
Main Courses

Wegańskie curry z batatem, kiełkami fasoli, papryką i kolendrą

Vegan curry / sweet potato / bean sprouts / pepper / coriander

Kotlet z kaszy gryczanej z ragout grzybowym i chrust
z ziemniaka

Buckwheat cutlet / mushroom ragout / potato brush

18 PLN

Deser
Desserts

Śliwka pod kruszonką z lodami i ziemią jadalną
Plum crumble / ice cream / edible land

Godziny otwarcia restauracji

Pon - Sob 13:00-22:00
Nd 14:00 - 21:00

Restaurant opening hours

Mon-Sat 01:00 P.M - 10:00 P.M
Sun 2:00 P.M - 9:00 P.M

Tel: 22 451 45 03
Prosimy o powiadomienie kelnera o występujących alergiach.
Potrawymogą zawierać alergeny: gluten, skorupiaki, jaja, ryby, orzeszki, soja, białko mleka i laktoza, orzechy, seler, gorczyca, nasiona sezamu, dwutlenek siarki,
łubin, mięczaki.
Please inform the waiter about any allergies.
Foods may contain allergens: gluten, shellfish (crustaceans), eggs, fish, peanuts, soya, milk protein and lactose, nuts, celery, mustard, sesame seeds, sulphur dioxide,
lupin, molluscs


