Dania główne / Main courses

Śniadania są serwowane
Halibut z pieca, czarny ryż, szpinak z suszonymi
pomidorami, mix świeżych sałat z sosem vinegret

poniedziałek - piątek w godzinach:

Halibut from the oven, black rice, spinach with dried tomatoes,
mix of fresh salads under the vinegret sauce

7:00 - 10:00

41 zł

sobota – niedziela w godzinach:

Policzki wołowe z sosem z lubelskiego cydru, pęczotto
ziołowe, burak macerowany, rukola

7:30 – 11:00

Restauracja czynna codziennie
w godzinach 12:00-22:00
Restaurant is open everyday
from 12:00 a.m. to 10:00 p.m.

Beef cheeks with Lublin’s cider sauce, herby pot barley, macerate
beetroot, rocket
44 zł

Breakfasts are served

Stek wołowy, demi glace z zielonym pieprzem, puree
borowikowe, kukurydza z masłem ziołowym, piklowana
gorczyca, marynowana cebula

week days: 7:00 – 10:00 a.m.
weekend: 7:30 – 11:00 a.m.

Beef steak, demi glace with green pepper, boletus puree, corn
with herb butter, pickled mustard, pickled onion

W celu zamówienia prosimy o kontakt
pod numerem wewnętrznym 111
To order, please contact us
at extension number 111

59 zł

PODANE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT
ALL PRICES INCLUDE TAXES
LISTA ALERGENÓW DOSTĘPNA W RESTAURACJI
A LIST OF ALLERGENS IS AVAILABLE IN THE
RESTAURANT

Menu

Przystawki / Starters
Śledź po żydowsku z piklami, żurawina w sosie
musztardowo-miodowym
Jewish style herring with pickles, cranberry in a mustard-honey
sauce

Sałaty / Salads
Sałatka z kurczakiem w tempurze, pomidorkami cherry,
ogórkiem kompresowanym w limonce, granatem
piklowanym, marynowaną gruszką i borówkami
Salad with chicken in tempura, cherry tomatoes, compressed
cucumber in lime, pickled pomegranate and pear, blueberries

21 zł
30 zł

Makarony / Pasta

Tagliatelle z kurczakiem, suszonymi pomidorami,
oliwkami z pestkami słonecznika, rukolą,
pomidorkami cherry i pecorino
Tagliatelle with chicken, dried tomatoes, olives with sunflower
seeds, rocket, cherry tomatoes and pecorino.
39 zł

Tatar z polędwicy wołowej z żółtkiem i domowymi
piklami
Beef sirloin tartare with egg yolk and homemade pickles

Zupy / Soups

34 zł

Rosół żydowski

Desery / Desserts

Jewish broth
15 zł

Pascha
Lubelski forszmak na gęsinie
Goose meat goulash soup with vegetables

Pascha dessert
17 zł

17 zł

Żydowski kapuśniak z pomidorami i morelą

Ciasto domowe

Jewish style cabbage soup with tomatoes & apricot

Homemade cake

16 zł

10 zł

PODANE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT
ALL PRICES INCLUDE TAXES
LISTA ALERGENÓW DOSTEPNA W RESTAURACJI
A LIST OF ALLERGENS IS AVAILABLE IN THE
RESTAURANT

