
SAŁATY / SALAD DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSE
SAŁATKA Z KOZIM SEREM 
Selekcja warzyw, kozi ser , sezonowe owoce, orzechy, 
sos pomarańczowy.
SALAD WITH GOAT CHEESE
Selection of vegetables, goat cheese, seasonal fruit, nuts,
orange sauce.                                                                                   
Danie wegetariańskie / vegetarian 

36 PAD THAI
Omlet, sos orientalny z Bonito, 
kruszone orzechy nerkowca, kolendra
PAD THAI
Omelette, oriental sauce with Bonito, crushed cashew nuts, 
coriande

z kurczakiem  / with chicken
z krewetkami / with shrimps
z tofu / with tofu

39
44
37

ZUPY / SOUP WOŁOWINA Z RUSZTU 
Sezonowana polędwica wołowa, sos z czerwonego wina, 
ziemniaki z patelni z młodym szpinakiem i orzechami, 
guacamole.
GRILLED BEEF
Seasoned beef tenderloin, red wine sauce, potatoes with young 
spinach and nuts, guacamole.

84
KLASYCZNY CHŁODNIK LITEWSKI
Klasyczny chłodnik litewski, bagietka z pastą jajeczną. 
CLASSIC LITHUANIAN COLD SOUP
Classic Lithuanian cold soup, baguette with egg paste.
Danie wegetariańskie / vegetarian 

21

KREM Z BURAKÓW
Krem z buraków z imbirem, piana z gruszki, 
pesto z dzikich ziół.
BEETROOT CREAM
Beetroot cream with ginger, pear foam, herb pesto.
Danie wegańskie /  vegan

19 KACZKA „PO POLSKU”
Połowa wolno pieczonej kaczki, modra kapusta 
w czerwonym winie, domowe pyzy poznańskie.
DUCK IN POLISH
Half of slow roasted duck, red cabbage in red wine, 
homemade  dumplings.

49

POLSKIE MISO
Bulion orientalny, pikle, jajko w koszulce
POLISH MISO
Oriental broth, pickles, poached egg

z kurczakiem  / with chicken

z krewetkami / with shrimps

29
29

TRADYCYJNY BURGER WOŁOWY
Klasyczny burger wołowy z antrykotu, pieczony boczek, 
pikle, domowe sosy, frytki z batatów w tempurze.
TRADITIONAL BEEF BURGER
Classic entrecote beef burger, baked bacon, pickles, homemade 
sauces, sweet potato fries in tempura.

42

DLA DZIECI / FOR KIDS DESERY / DESSERT
ROSÓŁ
Rosół z lokalnego drobiu, domowy makaron.
BROTH FROM LOCAL POULTRY 
Broth from local poultry, homemade noodles.

12 „ETON MESS”
Chrupiąca beza, kajmak, sezonowe owoce, krem. 
“ETON MESS”
Crunchy meringue, butterscotch, seasonal fruit, cream.

19

SPAGHETTI BOLOGNESE
Makaron spaghetti, sos boloński.
SPAGHETTI BOLOGNESE
Noodles, bolognese sauce.

22 LODY Z OWOCAMI
Selekcja lodów, bita śmietana, sezonowe owoce.
ICE CREAM WITH FRUITS
Selection of ice cream, whipped cream, seasonal fruit.

19

Restauracja czynna codziennie w godzinach: 12:00-22:00.  Restaurant is open from 12:00 to 22:00. 


