Przystawki / Appetizers
Tatar wołowy z szalotką, marynatami i gorczycą podany z żółtkiem,oliwą lubczykową i mikroziołami
Beef tartar with shallots, marinades and mustard served with egg yolk,lovage oil and micro herbs
80g 22 pln

Carpaccio z peklowanej kaczki, podane z pomarańczą oraz malinowym sosem i parmezanem
Corned duck carpaccio served with orange, raspberry sauce and parmesan cheese
60 g 19 pln

Łosoś Gravlax podany z sosem miodowo-musztardowym, kompresowanym ogórkiem i rukolą
Gravlax salmon served with honey-mustard sauce, compressed cucumber and arugula
60 g 22 pln

Mięsa długo dojrzewające, kaczka peklowana, pasztet, rostbef, mięsna rolada z marynatami i sosem
Long-maturing meat, corned duck, pate, roast beef, meat roulade with marinades and sauce
300 g 30 pln

Krewetki 16/20 z sosem winno - maślanym, papryczką, konfit pomidorowym i bagietką
16/20 shrimps with wine butter sauce, pepper, tomato confit and baguette
6 szt 38 pln

Kaszanka zapiekana, podana z grzankami czosnkowymi
Baked black pudding served with garlic croutons
220 g 17 pln

NA CIEPŁO
WARM APPETIZERS

PRZEKĄSKI DLA DWÓCH OSÓB
APPETIZER FOR TWO

Sałaty / Salads
Sałaty z warzywami, boczkiem, grzankami, Parmezanem i sosem Cezar
Mix of lettuce with vegetables, bacon, croutons, Parmesan cheese and Caesar sauce
260 g 18 pln
pierś z kurczaka / hicken breast 120g
krewetki 31/40 / schrimps 8 szt

+ 9 pln
+ 17 pln

Mix sałat z kozim serem, buraczkami, jabłkami, warzywami, suszonymi pomidorami,
malinami i konfit pomidorowym
Mix of lettuce with goat cheese, beetroot, apples, vegetables, sun-dried tomatoes,
raspberries and tomato confit
260 g 27 pln

Zupy / Soups

250 ml

Rosół z makaronem, warzywami i mięsem / Chicken soup with noodles, vegetables and meat
14 pln
Zupa rybna z warzywami / Fish soup with vegetables
18 pln
Żurek z białą kiełbasą i jajem / Sour rye soup with white sausage and egg
16 pln
Zupa dnia / Soup of the day
15 pln
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Makarony / Pasta
Spaghetti z suszonymi pomidorami, konfit pomidorowym, parmezanem, rukolą i oliwą z oliwek
Spaghetti with sun-dried tomatoes, tomato confit, parmesan cheese, arugula and olive oil
420 g 20 pln
Spaghetti z warzywami zielonymi, pomidorami i parmezanem I oliwą truflową
Spaghetti with green vegetables, tomatoes and parmesan cheese and truffle oil
420 g 18 pln
pierś z kurczaka / chicken breast
krewetki 31/40 / 31/40 schrimps

Dania Główne

120g
8 szt

+ 9 pln
+ 17 pln

Ryby / Main Courses Fish

Ryba dnia / Fish of the day
Lin z sosem tymiankowym, kapustą pak choi, groszkiem cukrowym, papryką i puree bazyliowym
Tench with thyme sauce, pac choi cabbage, sweet peas, bell pepper and basil puree
170 g 30 pln
Dorsz na risotto z warzywami, podany z marchewką, pietruszką i sosem cytrynowym
Cod on a risotto with vegetables served with carrots, parsley and lemon sauce
160 g 30 pln
Łosoś podany na pierogach ze szpinakiem, warzywami i sosem maślanym
Salmon served on spinach dumplings, vegetables and butter sauce
160 g 45 pln
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Dania Główne

Mięsa / Main Courses

Meat

Pierogi z gęsiną z konfiturą z czerwonej cebuli
Goose dumplings with red onion relish
8 szt 30 pln
Pierogi ruskie / szpinakowe / z mięsem, podane z okrasą i śmietaną
Russian / spinach / meat dumplings, served with lard and sour cream
8 szt 18 pln
Pierś z kurczaka z kością i pastą truflową podana z sosem demi glace,warzywami na miodzie
i puree ziemniaczanym
Chicken breast with bone and truffle paste served with demi glace sauce,honey vegetables
and potatoe puree
220 g 27 pln
Najlepsza pieczona KACZKA z modrą kapustą , gnocchi i sosem żurawinowo - malinowym
Best roasted DUCK with red cabbage, gnocchi and cranberry - raspberry sauce
500 g 58 pln
Antrykot wołowy medium podany z sałatką z kopru włoskiego, frytkami belgijskimi i sosem winnym
Beef entrecote steak medium served with fennel salad, Belgian fries and wine sauce
200 g 57 pln
Grillowany schab z kością z sosem demi glace podany z modrą kapustą
i ziemniakami zapiekanymi z boczkiem i serem
Grilled pork chop with demi glace sauce served with red cabbage and potatoes baked
with bacon and cheese
250 g 30 pln
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Desery / Desserts
Szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi
Warm apple pie with vanilla ice cream

Creme Brulee z syropem klonowym i owocami
Creme Brulee with maple syrup and fruits

180 g 17 pln

120 g 16 pln

Brownie z wiśnią i chili z sosem malinowym
Cherry and chili brownie with raspberry sauce

Beza z mascarpone i sosem malinowym
Meringue with mascarpone and raspberry sauce

160 g 17 pln

120 g 16 pln

Sernik z sosem owocowo-czekoladowym
Cheesecake with fruit - chocolate sauce

Lody z owocami i sosem malinowym
Ice cream with fruit and raspberry sauce

180 g 18 pln

200 g 17 pln

Dla Dzieci / For children
Krem z pomidorów / Tomato cream soup
250 ml 11 pln

Dorsz lub kurczak z frytkami i surówką coleslav
Cod or chicken with fries and coleslav
120 g 18 pln

Makaron z pomidorami i serem Grana Padano
Pasta with tomatoes and Grana Padano cheese
200 g 14 pln

Lody z owocami / Ice cream with fruit
13 pln 200 g

Pulpeciki drobiowe z puree ziemniaczanym,
surówką coleslav i sosem ze śmietanką
Chicken meatballs with potatoe puree, coleslaw
and cream sauce
200 g 23 pln

ORGANIZUJEMY
BANKIETY
UROCZYSTOCI RODZINNE
UROCZYSTOCI FIRMOWE

OFERUJEMY
CATERING DLA FIRM
I OSB PRYWATNYCH

POLECAMY
WY MIENITE CIASTA I WYROBY
TAKŻE NA WYNOS
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