dania główne
main courses
przystawki
starters
Mus z koziego sera, kruszonka dyniowa, hummus dyniowy, kiszona
czarna rzepa, sos Ponzu
Goat cheese, pumpkin crumble, pumpkin hummus, pickled black turnip,
Ponzu sauce

Biodrówka jagnięca, puree z pasternaka, pieczona skorzonera, kiszony burak,
grzybowy demi glace
Lamb huckle, mashed parsnip, roasted black salsify, pickled beetroot,
mushroom demi glace
Pierś z kaczki, czarny bez, knedel z jarmużem, puree z kopru włoskiego, burak
Duck breast, black lilac, dumplings with kale, fennel puree, beetroot

Pierogi z kaczką i grzybami, mus z kopru włoskiego z jabłkiem, chips
z kalarepy, prażona kasza
Dumplings with duck and mushrooms, fennel mousse with apple, kohlrabi
chips, roasted buckwheat

Jesiotr w kiszonej kapuście, kremowe puree, seler glazurowany, podgrzybki,
oliwa z koprem
Sturgeon in sour cabbage, creamy puree, glazed celery, mushroom,
olive oil with dill

Sałatka z pieczonej dyni piżmowej z soczewicą i fetą, rukola, żurawina,
orzechowy winegret
Salad with roasted butternut squash with lentils and feta, rocket, cranberry,
nut vinaigrette					

Stir-fry z indykiem, cukinią i kalarepą, makaron chiński, pak choi, brokuły, sezam
Stir-fry with turkey, zucchini and kohlrabi, chinese noodles, pak choi, broccoli, sesame

zupy
soups
Krem z dyni piżmowej z mlekiem kokosowym, pieczone warzywa, pestki i olej
z dyni
Pumpkin cream with coconut milk, baked vegetables, pumpkin oil and seeds
Krem z pomidorów, avocado, domowe pesto, grzanka z pomidorem
Cream of tomatoes, avocado, homemade pesto

Pappardelle pełnoziarniste z kurkami i szpinakiem, pieczone warzywa, bryndza
Whole-wheat pappardelle with chanterelles and spinach, young vegetables,
bryndza cheese

desery
desserts
Sernik dyniowy, biała czekolada, mus śliwkowy, puder orzechowy
Pumpkin cheesecake, white chocolate, plum mousse, nut powder
Mus czekoladowy z czarnym bzem, bajaderki, galaretka z jarzębiny
Chocolate mousse with black lilac, rowanberry jelly
Strudel jabłkowy z żurawiną i pigwą, lody z rokitnika, mus z zielonego jabłka
Apple strudel with cranberry and quince, sea-buckthorn ice cream,
green apple mousse

