
Przystawka / Starter

Krewetki smażone z czosnkiem i szalotką, duszony na maśle szpinak z pomidorkami cherry                                                        39 PLN
fried prawns with garlic and shallot, spinach with cherry tomatoes

                                                     

Śledzik marynowany z domowymi piklami, majonezem z dymką i pieczonym czosnkiem, ziemniak z ogniska z gzikiem    21 PLN
herring with homemade pickles, mayonnaise with onion and roasted garlic, baked potato with cottage cheese

                                                                              

Sałatka Cezar z kurczakiem, pieczonym bekonem i ziołowymi grzankami                                                                                            36 PLN
Caesar Salad with chicken, baked bacon and toast                                                                  

                        

Zupa / Soup

Krem pomidorowy z ziołową śmietaną                                                                                                                                                                18 PLN 
Tomato cream with herbal cream                                                                                                                                                                     

 

Zupa rybna klarowna z kawałkami ryb                                                                                                                                                                26 PLN 
Fish soup with pieces of fish       

 

Zupa dnia                                                                                                                                                                                                                        16 PLN
Soup of the day

Makaron / Pasta

Tortellini z mięsem wołowym z oliwą ziołową                                                                                                                                                   28 PLN
Tortellini with beef and herb oil

Ravioli z ricottą i szpinakiem z oliwą ziołową                                                                                                                                                     27 PLN
Ravioli stuffed with ricotta and spinach with herb Olive Oil 

Spaghetti z krewetkami cherry, zioła, szalotka, czosnek, masło                                                                                                                  39 PLN
Spaghetti with shrimps, herbs, shallot, garlic and butter

Danie główne / Main Course

Pstrąg pieczony w pergaminie, ziemniaki, kapary, oliwki                                                                                                                               42 PLN
Trout baked in parchment, potatoes, capers, olives

FIsh & chips, tłuczony groszek z miętą, frytki                                                                                                                                                      35 PLN
Fish & chips, mashed peas with mint and fries

Duszone policzki wieprzowe, purée ziemniaczane, smażona marchew z groszkiem                                                                              39 PLN
Pork cheeks, potatoe purée, fried carrots with peas 

Udo z kurczaka w sosie sojowym, słodkim z sezamem, ryż jaśminowy z chrupiącymi warzywami                                                   38 PLN
Chicken in soy sauce, sweet sesame seeds with jasmine rice and crispy vegetables

Burgery / Burger

Vege: kotlet z cieciorki i kukurydzy, pasta z awokado, pomidor, sałata, jalapeno marynowane, sałata                                          36 PLN
Vege: chickpea and corn cutlet, avocado pasta, tomato, lettuce, marinated jalapeno, lettuce 

Burger wołowy: wołowina, sos tatarski, pomidor, bekon, ser, sałata                                                                                                           39 PLN
Beef burger: beef, tartar sauce, tomato, bacon, cheese, lettuce

Deser / Dessert
 

Orzechowiec z kremem nugatowym                                                                                                                                                                         17 PLN
Nutcracker with nougat cream M

en
u

Podane ceny zawierają podatek VAT / All prices include tax.

Wykaz alergenów dostępny u obsługi / List of allergens available at the service.

https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=pur%C3%A9e
https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=pur%C3%A9e

