
SAŁATY

Sałata z indykiem w sezamie
Mix sałat, indyk grillowany, kasza kuskus, pieczona papryka
żółta i czerwona, cebula, dresing z pietruszki i mięty

28 PLN

Sałata z boczniakiem
Mix sałat, boczniak w chrupiącej panierce, pomidor, 
ogórek, rzodkiewka, sos worcestershire

28 PLN

PRZYSTAWKI

33 PLNTatar wołowy      

Raviolli ze szpinakiem 29 PLN

Pikantne krewetki w białym winie 31 PLN

ZUPY

Rosół tradycyjny z domowym makaronem
(Dostępny tylko w niedzielę)

16 PLN

Żur gryczany na skorupiakach 
Ziemniaki smażone, jajko przepiórcze, krewetka

16 PLN

Zupa tajska z kurczakiem
Mleko kokosowe, kurczak, boczniaki, imbir, makaron ryżowy

16 PLN

Krem z kolorowej marchwi  z nutą mango 16 PLN



DANIA GŁÓWNE 

Makaron z krewetkami i szparagami 
Zielone tagliatelle, krewetki, szparagi, cebula, 
pomidor suszony, szpinak, oliwki, wino, parmezan

32 PLN

Stek wołowy
Polędwica wołowa, warzywa grillowane, ziemniaki, 
sos pieprzowy lub grzybowy

66 PLN

Kaczka
Pierś z kaczki, mus z batatów, grillowana marchewka, 
sos z czerwonej porzeczki, redukcja wina z pomarańczą

49 PLN

Królik
Comber z królika, gofry ziemniaczane, zielone szparagi, 
sos z boczniaków

49 PLN

Kurczak
Rolowana pierś z kurczaka zagrodowego, mus z kaczej 
wątróbki, szynka dojrzewająca, knedel ze śliwką sechlońską,
bób z paloną bułką, sos rabarbarowy 

38 PLN

Łosoś  
Filet z łososia, makaron linguine ze szpinakiem, 
sos limonkowo-kokosowy, mus holenderski

48 PLN

Polędwiczka 
Polędwiczka  wieprzowa pikowana serem górskim 
i śliwką sechlońską, krokiet ziemniaczano-grzybowy, 
sos borowikowy, warzywa

39 PLN

Makaron z polędwiczką wieprzową i borowikami 
z góry Łopień

32 PLN

Makaron linguine, polędwiczka wieprzowa, borowiki, 
cebula, czosnek, śmietana, parmezan



DESERY

Lody własnej produkcji 16 PLN

Pina colada 17 PLN

Śmietana, biała czekolada, ananas, mleko kokosowe,
likier malibu

Beza 17 PLN
Krem kawowy, krem orzechowy, owoce

Sernik na zimno z malinami 17 PLN
Kruszonka migdałowa, krem sernikowy, mus z malin, 
owoce sezonowe 

MENU DEGUSTACYJNE 5-CIO DANIOWE 

Raviolli ze szpinakiem

Żur gryczany na skorupiakach

Kaczka

Łosoś

Lodowy strudel jabłkowy 

110 PLN / os.

Dla koneserów smaku, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, oferujemy kulinarną 
podróż po nowych smakach. Śledź nas w mediach społecznościowych i bądź 
na bieżąco ze wszystkimi nowościami.

Danie wegetariańskie
(Poinformuj obsługę, że wybierasz opcję bezglutenową)
Danie dostępne również w wersji bezglutenowej

Danie lekko pikantne 

Danie bardzo pikantne 

Legenda:
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