
    Ziarna zbóż
    Gorczyca
    Jaja 

    Mleko
    Skorupiaki
    Mięczaki

    Ryby
    Orzechy ziemne
    Orzechy

    Seler
    Soja

ALERGENY

PRZYSTAWKI

TATAR WOŁOWY PODWĘDZANY     28 PLN 

kapary/ szalotka/ warzywa kiszone/ lubczyk/ majonez/ jajko przepiórcze/ musztarda

FISH CAKE        17 PLN 

dorsz/ ziemniak/ szczypior/ ogórek piklowany/ pieczarka piklowana  

KREWETKI         24 PLN 

chilli/ natka/ masło/ rukola pesto 

ZUPY
ZUPA DNIA VEGE        15 PLN 

zupa przygotowana z sezonowych składników wege;
więcej informacji na temat dostępności u obsługi restauracji.

ŻUREK/OZORY WIEPRZOWE     17 PLN 

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

KREM Z PIECZONEGO POMIDORA     15 PLN 

pomidory/ seler korzeń/ natka pietruszki/ marchew/ śmietana

SAŁATKI
PIECZONY KURCZAK       28 PLN 

pierś z kurczaka/ sałata/ rukola/ ogórek/ pomidor/ boczek wędzony/ 
kapary/ orzech nerkowca/ anchovies/ grana padano

SZPARAGI        32 PLN 

ser feta/ sałata/ malina/ papryka/ pomidor  

ŻOŁĄDKI GĘSIE         23 PLN 

brioche/ natka pietruszki/ grzyby/śmietana



DANIA GŁóWNE

KURCZAK fILET         27 PLN 

kalafior/ salsefia/ pesto z natki marchewki/ ziemniak/ boczek wędzony   

KACZKA PIECZONA          43 PLN

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

ANTRYKOT WOŁOWY Z JAŁóWKI       59 PLN
sałata/ frytki stekowe/ chutnej z wędzonych pomidorów

WIEPRZOWINA ZŁOTNICKA         32 PLN 

polędwiczka wieprzowa/ boczek/ kaszanka/ pietruszka korzeń/ jabłko/
jarmuż olej/ demi-glace/ puree

POLICZKI WOŁOWE        47 PLN 

marchew/ pasternak/ rzodkiew biała/ por/ ziemniak puree/ groszek zielony/ 
redukcja czerwonego wina 

DORADA PIECZONA W CAŁOŚCI      56 PLN 

sałaty/ ziemniak puree/ sos jogurtowy  

KLUSKI             27 PLN  

twaróg/ grzyby/ śmietana/ trufla/ młody szpinak 

PAPPARDELLE        29 PLN 
kurczak filet/ szpinak/ śmietana/ czosnek/ grana padano  

LINGUINE CHILLI         26 PLN
papryka grillowana salsa/ grana padano/ rukola/ czosnek   

RISOTTO        32 PLN
ryż arborio/ szparagi/ bazylia/ ser grana padano/ mascarpone ser

DANIE DNIA VEGE       26 PLN
Danie główne przygotowane z sezonowych składników wege;
więcej informacji na temat dostępności u obsługi restauracji.



DESERY

SERNIK         17 PLN
ser waniliowy/ beza/ truskawka/ lody śmietankowe   

PUDDING          21 PLN
orzechy laskowe/ sos czekoladowy/ lody kasztanowe  

MASCARPONE Z MALINAMI        21 PLN
maliny liofilizowane/ twaróg/ mięta  

DODATKI

fRYTKI STEKOWE 200G      8 PLN 

fRYTKI KLASYCZNE 200G      7 PLN 

ZIEMNIAK/PUREE 170G      5 PLN 

SER GRANA PADANO 50G      8 PLN 

MIx SAŁAT Z WARZYWAMI       8 PLN 

dressing na bazie oliwy z oliwek 

SURóWKI MIx       6 PLN  
biała kapusta/ marchew/ buraczki

CIASTO DANIA        15 PLN
przygotowane z sezonowych składników;
więcej informacji na temat dostępności u obsługi restauracji.



à la carte menu

STARTER 

KALMARY        28 PLN 

kalmary tuby/ pomidor/ seler nać/ ser feta/ limonka

KOZI SER GRILLOWANY         29 PLN 

burak/ rabarbar konfitura/ lawenda   

ZUPY
CHŁODNIK Z BURAKA            24 PLN 

ciecierzyca/ jajko/ dymka/ szczawik krwisty

DESERY
PAPIERÓWKA       28 PLN 

kwaśne jabłko/kruszonka waniliowa/żel miętowy 

* Przy zamówieniu 4 setów na jedna osobę z à la carte menu przysługuje Państwu rabat 10%

* Drodzy goście, ponieważ dania przygotowujemy tylko ze świeżych produktów, ich ilość może być ograniczona,  

prosimy zapytać kelnera o dostępność wybranych potraw. 

* Na specjalne życzenie również kolacje degustacyjne z 3 dniowym wyprzedzeniem przy minimum 4 osobach 5 lub 7 setów.  

DANIA GŁÓWNE
JELEŃ COMBER             87 PLN 

batat/ jeżyny/ czerwona kapusta/ młody seler/ redukcja Otazu   

MIĘTUS               56 PLN 

szpinak/ pomidor/ małże/ ziemniak puree


