ME N U

DANIA GŁÓWNE

PRZYSTAWKI ZIMNE
Tatar (120g) ze śledzia bałtyckiego z mango
śledź, mango, ogórek konserwowy, cebula
mus mango z chilli

24 PLN

Carpaccio wołowe (100g) z oliwą truflową
polędwica wołowa, parmezan, rukola, kapary, oliwa truflowa

32 PLN

Tatar (120g) z łososia na guacamole
łosoś, musztarda dijon, sos sojowy, avocado, pomidor
czerwona cebula, sok z cytryny

34 PLN

PRZYSTAWKI CIEPŁE

DANIA RYBNE

MAKARO NY (350g)
Spaghetti carbonara
boczek, cebula, czosnek, śmietana
żółtko kurze, parmezan, pietruszka

30 PLN

Seafood pasta
kalmary, mule, krewetki, pomidory
natka, czosnek, białe wino

39 PLN

Dorsz & Frytki (160g)
37 PLN
pieczony filet z dorsza czarnego, persilada, migdały, frytki
sos czosnkowo-cytrynowy, mix sałat, dressing z musztardy dijon

Spaghetti z krewetkami i brokułami
krewetki (4szt.), brokuły, sos chorizo, śmietana

33 PLN

Dorsz z kruszonką śródziemnomorską (160g)
38 PLN
pieczony filet z dorsza czarnego, puree ziemniaczane z gorczycą
zielone warzywa, salsa pomidorowa

Halibut pieczony (160g) z pistacjami
risotto szafranowe, szparagi, sos pomarańczowy z chilli

Stek z tuńczyka (170g) z sosem pad-thai
boczniaki, rukola, kolorowe pomidorki, ryż jaśminowy
Pierogi (6szt.) z cielęciną z sosem grzybowym
pierogi smażone lub z wody, cielęcina, podgrzybek
cebula, śmietana

28 PLN

Mule w salsie pomidorowej (300g)
mule, białe wino, czosnek, chilli, pomidory, natka pietruszki

36 PLN

Pikantne krewetki w emulsji maślano- czosnkowej
mix sałat, bruschetta z pomidorami

36 PLN

BURGERY(200g)

SAŁATY(300g)
Mix sałat z kozim serem
sałaty, kozi ser, grzanki, burak pieczony, truskawki
dressing balsamiczny

29 PLN

Mix sałat z grillowanym tuńczykiem
fasolka szparagowa, truskawki, migdały
dressing z musztardy dijon

29 PLN

Sałata Cezar kurczak/ krewetki
mix sałat, kurczak/ krewetka, pomidory koktajlowe
chips bekon, grzanki, parmezan, dressing cezar

Burger rybny z domowymi frytkami
dorsz, pomidor, chutney z czerwonej cebuli
majonez limonkowo – czosnkowy, sos sambala
dressing z musztardy dijon, mix sałat

34 PLN

Burger wołowy z domowymi frytkami
wołowina z Pniew, chips bekonowy, ser wędzony
chutney z czerwonej cebuli, ogórek konserwowy
sos barbecue, majonez z chilli, mix sałat

32 PLN

Burger drobiowy z domowymi frytkami
pierś kurczaka, papryczki jalapeno, pomidor
guacamole, sos chorizo, sos barbecue, mix sałat

31 PLN

Polędwiczki z kurczaka zagrodowego (160g)
w sosie grzybowym
gnocchi, mix sałat, dressing z musztardy dijon

34 PLN

Polędwiczki wieprzowe (160g) z sosem chorizo
puree ziemniaczane, zielone warzywa

35 PLN

Pieczone żeberka (450g) z sosem Jack Daniels
37 PLN
kukurydza, frytki domowe, mix sałat, dressing z musztardy dijon
Kacze udo confit (250g) z sosem pomarańczowym z chilli
hummus buraczany, buraki pieczone, gnocchi dyniowe

ZUPY (250ml)
19 PLN

Krem z pomidorów z grzankami i parmezanem
pomidory, czosnek, bazylia, grzanki, parmezan, persilada

17 PLN

Żurek z jajkiem i białą kiełbasą
wędzonka, podgrzybek, jajko, biała kiełbasa (80g), zakwas żytni

17 PLN

DLA DZIECI
Rosół drobiowy z kluseczkami
Stripsy z kurczaka z frytkami i ketchupem
Dorsz z frytkami
Pancakes (3 szt.) z bitą śmietaną i sosem malinowym
Naleśniki (2szt) z kremowym serkiem,
bitą śmietaną i owocami
Lody waniliowe z owocami i bitą śmietaną
Frytki

DESERY
12 PLN
18 PLN
18 PLN
17,90 PLN
17,50 PLN
15 PLN
10 PLN

* do grup od 8 osób doliczany jest sewis 10 %

Czekoladowe brownie
lody słony karmel, palone orzechy laskowe, mus malinowy

17 PLN

Klasyczne tiramisu
ser mascarpone, orzechy laskowe, kurze żółtka
amaretto, kawa, biszkopt, kakao

18 PLN

Beza z kremem mascarpone i owocami, sos z marakui
17 PLN
białka, cukier, mascarpone, śmietana, maliny, pomarańcza, marakuja
gluten free

44 PLN

DANIA MIĘSNE

24/29 PLN

Zupa rybna w stylu tajskim
dorsz (80g), mleko kokosowe, trawa cytrynowa, imbir, migdały
chilli, makaron udon, warzywa, glony wakame, kiełki mung

46 PLN

lactose free

zawiera chilli

36 PLN

