
Przystawki / Starters 
 

Przegrzebki z selerem wędzonym, kwaśną śmietaną, orzechem laskowym, musem z 

jabłka Szara Reneta i rajskim jabłkiem 47,- 

Scallops with smoked celery root, sour cream, hazelnut, Szara Reneta apple mousse and 

paradise apple 47,- 

 

Śledź bałtycki z ogórkiem kiszonym, jabłkiem Granny Smith, koperkiem, 

granitą jogurtową i czipsem z chleba żytniego 24,- 

Baltic herring with fermented cucumber, 

Granny Smith apple, dill, youghurt granita, and rye bread chips 24,- 

Terrina z kaczą wątróbką, konfitowanym udem kaczym, orzechem włoskim i szynką 

dojrzewającą, podana z konfiturą z suszonych moreli, szalotką gotowaną w occie i 

maślaną bułeczką 43,- 

Terrine with duck foie gras, confit duck leg, walnut and matured ham, served with dried 

apricot jam, shallot cooked in vinegar and butter bread 43,- 

 

Tatar wołowy z karmelizowanymi orzeszkami sosnowymi, młodymi pędami 

sosny i piklowanymi rydzami podany z żytnim chlebem 44,- 

Beef tartare with caramelized pine nut, young pine sprout and pickled saffron milk cap 

served with rye bread 44,- 

Ravioli grzybowe z palonym masłem, prażoną szałwią, serem Bursztyn i 

wegańskim sosem demi glace 28,- 

Mushroom ravioli with brown butter, roasted sage, “Bursztyn” cheese and vegan 

demi glace sauce 28,- 

 

Zupa rybna zabielana podana z wędzonym pstrągiem, ziemniakiem z 

ogniska, oliwą koperkową i wędzonym boczkiem ze świni puławskiej 37,- 

Fish soup with sweet cream served with smoked trout, bonfire potato, dill oil and 

puławy pig smoked bacon 37,- 

 

Krem z pasternaku z kwaśną śmietaną, pieczonymi drożdżami, kawą 

zbożową i olejem rzepakowym z Juszkowa 26,-z 

Parsnip cream soup with sour cream with baked yeast, grain coffee, and rapeseed oil 

from Juszkowo 26,- 

*Do grup 5 i więcej osób doliczamy 10% opłaty serwisowej  
*For groups of 5 people and above 10% of service is included 



Dania główne / Main courses 
 

Halibut biały podany z krokietem grzybowym, dzikim brokułem, kolczakiem 

obłączastym, solirodem, czipsem ze świńskiej skóry i sosem demi glace drobiowym 

92,- 

White halibut, served with mushroom croquet, wild broccoli, pied de mouton, 

samphire, pork skin chips and poultry demi  glace sauce 92,- 

 

Łosoś podany z kalafiorem z wanilią, karczochem i sosem z sałaty rzymskiej 

76,-  

Salmon served with cauliflower with vanilla, artichoke and roman lettuce sauce 76,- 

 

Biodrówka jagnięca podana z fermentowanym wężymordem, pierogiem z 

pieczonego ziemniaka i wędzonego twarogu oraz sosem z czerwonego wina i 

pieczonej grasicy jagnięcej 87,- 

Rump of lamb served with fermented black salsify, dumpling with smoked cottage cheese and 

baked potato, red wine and baked lamb sweetbread sauce 87,- 

 

Boczek ze świni puławskiej podany z puree z kapusty włoskiej, brukwią 

konfitowaną w kaczym tłuszczu, brukselką, suszoną kaszanką z gorzką 

czekoladą, sosem demi glace cielęcym z octem jabłkowym 59,- 

 

Puławska pig bacon served with  savoy cabbage puree, rutabaga  confit  in duck fat, 

brussels sprouts, dried black pudding with dark chocolate and veal demi glace sauce 

with apple vinegar 59,- 

 

Pierś z kaczki podana z puree z buraka, kwiatem czarnego bzu, selerem 

pieczonym w masie solnej z jałowcem, boczniakiem, polną gruszką i sosem z 

buraka 79,- 

Duck breast served with beetroot puree, elderflower, celery root baked in salt with 

juniper, oyster mushroom, field pear and beetroot sauce 79,- 

 

Risotto grzybowe z boczniakiem i portobello, kwaśną śmietaną, oliwą 

szczypiorkową i krowim serem długodojrzewającym  48,- 

Mushroom risotto with oyster mushroom and portobello, sour cream, pumpkin seeds, chives 

oil and long-mature cow’s cheese 48,- 

 



Rostbef z Polskiej wołowiny podany z domowymi frytkami, keczupem z 

kiszonych pomidorów daktylowych, sałatką z dressingiem orzechowo-

musztardowym i sosem berneńskim 89zł 

Polish roast beef entrecote served with homemade fries with fermented date tomatoes 

ketchup, salad with nuts-mustard dressing and  bearneise 

sauce  89zł 

 

 

 

 

 
 

Dodatki / Sides 
 

Brukselka 10,- 

Brussels sprouts 10,- 

 

Sałatka z dressingiem orzechowo-musztardowym 10,- 

Salat with nuts-mustard sauce 10,- 

 

Domowe frytki z keczupem z kiszonych pomidorów 

daktylowych 10,- 

Homemade fries with fermented date tomatoes ketchup  10,- 

 

Puree ziemniaczne 10,- 

Potato puree 10,- 

 

Sos pieprzowy  12,- 

 Pepper sauce  12,-  

 

Sos berneński 10,- 

Bearnaise sauce 10,- 

 

 



 

Desery / Desserts 
 

 

Mus z gorzkiej czekolady z duszoną gruszką i rumiankiem podany z  lodami z 

natki pietruszki, oliwą pietruszkową i sosem angielskim  28,- 

Dark chocolate mousse with braised pear and camomile served with parsley ice cream, 

parsley oil and anglaise sauce  28,- 

 

Sernik z topinamburu z tymiankowym słonym karmelem i kakaowym 

biszkoptem podany z karmelizowanym słonecznikiem i śliwką węgierką 37,- 

Jerusalem artichoke cheesecake with thym salted caramel and cocoa sponge cake, 

served with caramelised sunflower seeds and purple plum  37,- 

 

Ptyś z konfiturą z brusznicy i kremem cynamonowym 23,- 

Profiterole with lingonberry jam and cinnamon cream 23,- 

 

Fondant czekoladowy z orzechem laskowym, chrupiącym słonym karmelem i 

lodami orzechowymi  31,- 

Chocolate fondant with hazelnut, crispy salted caramel and hazelnut ice cream 31,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


