


Podane ceny zawierają podatek VAT / All prices include tax. Wykaz alergenów dostępny u obsługi / List of allergens available at the service.

Przystawka / Starter
Wątróbka z Porto, jabłkiem i cebulą podana z grzanką czosnkową oraz płatkami chili 26 PLN / 430g 
Chicken liver with Porto, apple, onion, chili, served with garlic toast

Krewetki z czosnkiem, cebulą, szpinakiem oraz pomidorami, podane z grzanką 45 PLN / 310g 
Shrimps with garlic, spinach, tomatoes, served with toast

Sałatka z wędzonym łososiem, awokado, granatem, jajkiem poche oraz sosem koperkowym 28 PLN / 390g 
Salad with smoked salmon, avocado, pomegranate, poche egg, served with dill sauce

Zupa / Soup
Kremowy duet: krem z pomidorów i krem z czosnku z oliwą truflową 20 PLN / 210ml
Duo cream: tomato cream and garlic cream with truffle oil 

Zupa rybna z mulami 24 PLN / 210ml 
Fish soup with mussels

Rosół z pierożkami Gyoza i natką pietruszki 20 PLN / 210 ml 
Chicken soup with Gyoza dumplings and parsley 

Makaron / Pasta
Czarne Linguine z wędzonym łososiem, cebulą, czosnkiem, szpinakiem, winem, 39 PLN / 390g  
śmietaną i parmezanem  
Black Linguine with smoked salmon, onion, garlic, spinach, wine, cream and parmesan 

Spaghetti Carbonara z szynką parmeńską, żółtkiem, śmietaną i parmezanem 39 PLN / 390g 
Spaghetti Carbonara with Parma ham, egg yolk, cream and parmesan

Danie główne / Main Course

 Deser / Dessert
Brownie z musem z marakui 22 PLN / 230g 
Brownie with passion fruit mousse

Szarlotka z lodami czekoladowymi i słonym karmelem 19 PLN / 270g 
Apple pie with chocolate ice cream, salted caramel

Filet z kurczaka kukurydzianego z sosem szpinakowym, pieczonym bakłażanem,    42 PLN / 520g 
czosnkiem i pieczonymi ziemniakami 
Corn chicken fillet with spinach sauce, baked eggplant with garlic and baked potatotes

Polędwica z dorsza z roszponką, frytkami i smażoną limonką 42 PLN / 400g 
Cod tenderloin with lamb's lettuce, fries and fried lime

Medaliony z polędwicy wieprzowej z sosem z zielonego pieprzu, grillowanymi warzywami 39 PLN / 470g   
i pieczonymi ziemniakami 
Pork tenderloin with green pepper sauce, grilled vegetables and baked potatoes

Żółte curry z tofu i ryżem basmati  27 PLN / 400g 
Yellow curry with tofu and basmati rice
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kids
Zupa / Soup

Zupa pomidorowa 10 PLN / 210ml 
Tomato soup 

Rosół z kluseczkami 10 PLN / 210ml
Chicken soup with noodles 

Makaron / Pasta
Spaghetti z sosem pomidorowym i klopsikami wołowymi 
Spaghetti with tomato sause and beef meatballs 

23 PLN / 250g 

Danie główne / Main Course
Filet z kurczaka z frytkami i marchewką 
Chicken fillet with fries and carrot 

23 PLN / 250g 

deser / Dessert
Naleśniki z serem i sosem malinowym 
Pancakes with raspberry sauce 

Lody
Ice cream

17 PLN / 250g 

15 PLN / 200g 

Podane ceny zawierają podatek VAT / All prices include tax. Wykaz alergenów dostępny u obsługi / List of allergens available at the service.
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