PRZYSTAWKI ZIMNE
Hummus, pita (Klasyczny, Z suszonych pomidorów, Ziołowy)
24 zł
Tatar z łososia, szalotka, ogórek zielony, wasabi 35 zł
Carpaccio wołowe, rukola, parmezan, pomidorki cherry, sos
balsamico 34 zł
Tatar wołowy siekany, ogórek kiszony, kurki, cebula,
pieczywo, musztarda dijon 35 zł

PRZYSTAWKI GORĄCE
Ser halloumi, sałaty, ﬁlet pomarańczy, granat, pestki dyni,
sos miodowo – musztardowy 28 zł
Pikantne krewetki tygrysie, awokado, sałaty, grzanki, sos
winno – maślany 37 zł
Pierogi z mięsem, bekon, cebula 24 zł

ZUPY
Rosół, domowy makaron, marchewka, pietruszka 14 zł
Ramen wołowy, kombu, bonito, miso, shiitake 24 zł
Zupa Szefa Kuchni 14 zł

RYBY I OWOCE MORZA
Ośmiornica, foundant ziemniaczany, juliene warzywne, sos
teriyaki 54 zł
Dorsz, boczek, czarna soczewica, purée z marchewki, sos
balsamiczno – malinowy 49 zł

DESERY
Beza, krem pistacjowy, sos z czarnej porzeczki 19 zł
Ciastko truﬂowe, kawa, sos malinowy 18 zł

Sernik, wiśnie w porto 20 zł
Ciastko czekoladowe, sorbet malinowy 22 zł

MENU DLA DZIECI
Rosół lub pomidorowa, makaron 8 zł
Nuggetsy, frytki, surówka z marchewki, ketchup 18 zł
Pulpeciki, kopytka, mizeria, sos koperkowy 17 zł
Fish & chips, dorsz, frytki, warzywa, ketchup 22 zł
Naleśniki, ser, bita śmietana 17 zł
Lody 10 zł

SAŁATY
Sałaty, malinowa wątróbka drobiowa, suszony pomidor,
siemię lniane 29 zł
Ceasar, kurczak, sałata rzymska, parmezan, kapary, grzanki,
boczek, sos ceasar 26 zł
Ceasar, krewetki, sałata rzymska, parmezan, kapary, grzanki,
boczek, sos ceasar 36 zł
Szpinak, tofu, pomidorki cherry, suszone pomidory, prażone
ziarno, winegret, czosnek niedźwiedzi 28 zł

PRZEKĄSKI DO WINA I PIWA
Bruschetta z majonezem kolendrowy (Suszony pomidor,
oliwka, parmezan, Ser mozzarella, szynka parmeńska, Ser
wędzony, żurawina, Ser kozi, konﬁtura owocowa) 18 zł
Talerz rozmaitości 28 zł

PASTY
Gnocchi, kozi ser, truﬂa, oliwa z suszonych pomidorów,
rukola, parmezan, pomidorki cherry 33 zł
Sepia tagliatelle, krewetki, omułki sycylijskie, szpinak,

pomidorki cherry, aglio olio 35 zł
Papardelle, kurczak, kurki, czerwona cebula, czosnek,
śmietana 29 zł

DANIE WEGAŃSKIE
Czarna soczewica, boczniak, warzywa, suszone pomidory,
rukola 27 zł
Pierogi, bób, ziemniaki, cebulka, roszponka 21 zł

DANIA MIĘSNE
Pierś kurczaka sous vide, pasternak z makiem, warzywa, sos
pomarańczowy z imbirem 33 zł
Kaczka, kluski śląskie, mus z dyni, burak, sos czekoladowo –
wiśniowy z miętą 49 zł
Delikatne żeberka, kartacz, twaróg wędzony, kapusta palona,
sos bbq 44 zł
Sznycel cielęcy, ziemniaki opiekane, grzyby, kapusta kiszona
59 zł
Antrykot, ziemniaki opiekane, masło czosnkowe, warzywa,
sos z boczniaka z serem wędzonym 59 zł

