
Żołądki gęsie         21,00 

brioche/ natka pietruszki/ por/ boczniak ostrygowaty/ 
łuskwiak zmienny

Kozi ser       28,00 

burak piklowany/ marynowana gruszka/ orzechy włoskie/ 
ciecierzyca/ miód spadziowy

Tatar śledź       21,00 

pieczona papryka/ piklowane jabłko/ kwaśna śmietana/
 rydze/ kolendra

Żurek/ ozory wieprzowe      19,00 

zakwas/ biała kiełbasa/ jajko/ warzywa korzeniowe/ 
wędzony boczek/ boczniak

Przystawki

Zupy

Krem z pieczonego pomidora    16,00 

pomidor/ seler korzeń/ natka pietruszki/ marchew

Sałaty

Pieczony kurczak      31,00 

kurczak filet/ selekcja sałat/ ogórek/ boczek wędzony/ kapary/ 
orzech nerkowca/ anchovies/ grana padano/ Cesar dresing

Krewetka       34,00 

selekcja sałat/ pesto z pieczonej papryki i pomidorów/ 
czerwona kapusta/ ser feta/ grana padano



Kurczak filet        29,00 

kalafior/ jarmuż/ biała fasola/ ziemniak/ boczek wędzony

Kurczak filet       32,00 

pęczotto grzybowe/ grana padano/ szalotka/ boczniak

Kaczka pieczona      56,00 

kapusta czerwona/ kopytka/ żurawina/ śliwka wędzona/ 
lubczyk/ redukcja Porto

Antrykot wołowy z jałówki     64,00 

pieczarka/ chutnej z wędzonych pomidorów i jabłek/ 
kapusta czerwona/ pieprz zielony/ masło Cafe De Paris

Dania główne

Policzki wołowe      53,00 

marchew/ pasternak/ brukselka/ ziemniak puree/ 
redukcja czerwonego wina

Schabowy wieprzowy     29,00 

kapusta kiszona/ groch/ ziemniak puree/ masło klarowane/ koper

Sandacz filet       57,00 

czarna soczewica/ pomidor suszony/ kapary/ papryka pieczona/ 
szczypior/ szpinak/ 

Dorsz filet bałtycki/ tempura ziołowa   39,00 

colesław/ sos tatarski/ siemię lniane/ olej cytrusowy

Pappardelle       31,00 

kurczak filet/ szpinak/ śmietana/ czosnek/ ser lazur

Linguine krewetka      29,00 

papryka chilli/ pietruszka nać/ grana padano/ czosnek

Fondant czekoladowy     24,00 

czekolada/ lody kasztanowe

Mascarpone z bakaliami i baileys    24,00 

migdały/ orzechy włoskie/ rodzynki/ orzechy laskowe/ 
orzechy nerkowca/ tiul z kaszy jęczmiennej

Sernik z gruszką      19,00 

konfitura z gruszki/ twaróg/ kardamon/ limonka

Desery



Słoik oliwek mix 180g      13,00 

Smalec ziołowy 80g      13,00 

ogórek kiszony 100g/ bagietka korzenna

Humus z suszonymi pomidorami 100g   16,00 

bagietka korzenna

Masło czosnkowo-ziołowe 50g    13,00 

bagietka korzenna

Frytki stekowe 200g      9,00 

Frytki klasyczne 200g      8,00 

Tapas

Frytki stekowe 200g      14,00 

sos czosnkowy/ sos Alioli

Kalmary w cieście ziołowym 200g    19,00 

Krewetki w panierce panco 100g    19,00 

sos mango/ jalapeno

Stripsy z kurczaka w cieście 200g    19,00 

Grana Padano 50g      8,00 

Selekcja sałat/ winegret     12,00 

Pieczywo       6,00 

Biała kaszanka      14,00 

sos musztardowy

Ośmiornica       34,00 

nać selera/ ziemniak/ chilli/ pomidor/ limonka

Sandacz       24,00 

salsa warzywna/ jogurt/ olej z natki pietruszki

Grana Padano       22,00 

konfitura figowa/ marynowana figa


