Karta Menu
Makarony:

Dania wegetariańskie :

Gnocchi z polędwiczką wieprzową, chorizo, podgrzybek , białe
wino, śmietana, tymianek, parmezan

Żurek na wędzonce z jajkiem i białą kiełbasą
Rosół drobiowo - wołowy, makaron, marchewka, kurczak,
natka pietruszki

11zł
9zł

Smażone pierogi z mięsem wołowym (6 szt.), boczek, cebula
(istnieje możliwość zamówienia pierogów z wody)

18zł

Kotlet schabowy, puree ziemniaczane, kapusta zasmażana,
boczek, cebula, koperek

26zł

Golonka pieczona w piwie i miodzie, kapusta zasmażana, boczek,
cebula, koperek , ziemniaki opiekane, musztarda, chrzan

37zł

Szarlotka na ciepło, lody waniliowe

15 zł

Na początek :
Pierogi ze szpinakiem w różowym cieście (6 szt.), ser
pleśniowy, cebula, czosnek, białe wino, kwaśna śmietana

18zł

Szafranowe ravioli z sarniną (6 szt.), żurawina, czerwone
wino, rozmaryn, jarzębina

21zł

Smalec, gęsina, żurawina, majeranek, czosnek, cebula,
kwaszony ogórek, chleb

9zł

Rosti (placki ziemniaczane 3 szt.), mus chrzanowy, wasabi,
rukola, wędzony pstrąg

21zł

Sałatka z kurczakiem, jajko przepiórcze, pomidorki cherry,
ogórek świeży, czerwona cebula, ziołowy vinaigrette, miód

24zł

Sałatka z wędzonym pstrągiem, jajko przepiórcze, pomidorki
cherry, ogórek świeży, czerwona cebula, ziołowy vinaigrette z
limonką

26zł

Zupa rybna z krewetką i dorszem, trawa cytrynowa, liść
kafiru, kolendra, pieczone pomidory, czosnek, chilli, sól
himalajska, kluski kładzione

14zł

Frytki z batata, feta, kolendra, sól himalajska

12zł

Pierogi ze szpinakiem w różowym cieście (9 szt.), ser pleśniowy,
cebula, czosnek, białe wino, kwaśna śmietana

27zł

Spaghetti atramentowe z krewetkami, płatki chilli, pomidor,
cukinia, natka pietruszki, białe wino, czosnek, cebula, masło

32zł

Rosti (placki ziemniaczane 4 szt.),liście szpinaku, buraki, wino
czerwone, pestki dyni, pieczona ciecierzyca

28zł

Gryczane spaghetti z suszonymi pomidorami , płatki migdałów,
rukola, prażone pestki słonecznika , oliwa, parmezan

25 zł

Sałatka z pieczoną ciecierzycą, jajko przepiórcze, pomidorki cherry,
ogórek świeży, czerwona cebula, ziołowy vinaigrette z limonką

26zł

Papardelle z ragout z dzika, czerwone wino, jałowiec, rozmaryn,
marchewka, pieczone pomidory, czosnek, cebula, groszek cukrowy,
liście szpinaku

31zł

Frytki z batata, feta, kolendra, sól himalajska

11zł

Gryczane spaghetti z suszonymi pomidorami , płatki migdałów,
rukola, prażone pestki słonecznika , oliwa, parmezan

26zł

Ziemniaki pieczone w śmietanie (gratin), tymianek, czosnek,
parmezan, sól himalajska, podgrzybek, rukola, ziołowy vinaigrette

26zł

Pierogi z serem (8 szt.), owocami i słodką śmietaną

18zł

( możliwość wymiany na makaron bezglutenowy za dodatkową opłatą 5 zł )

Dania główne :
Filety z makreli w mące kukurydzianej, pieczone ziemniaki
w śmietanie (gratin), tymianek, parmezan, czosnek, sól
himalajska, sos porowy, szyjki rakowe, fasolka szparagowa
aromatyzowana cytryną

32zł

Pieczona polędwica z dorsza w pesto jarmużowym, risotto,
groszek cukrowy, pomidorki cherry, por, białe wino, czosnek,
masło, parmezan

34zł

Pierś z kury, puree ziemniaczano - marchewkowe, mix sałat,
czerwona cebula, ogórek świeży, pomidor, ziołowy vinaigrette

26zł

Pieczone żeberka, śliwka, miód, chilli, ziemniaki opiekane,
czosnek, rozmaryn, ogórek świeży, śmietana

32zł

Burger wołowy, czerwona cebula, pomidor, ogórek świeży,
surówka colesław , sos piklowy, frytki z batatów, sól himalajska

30zł

Wolno pieczony comber z królika, rosti (placki ziemniaczane)
3 szt., burak karmelizowany, liście szpinaku, wytrawne wino,
masło

36zł

Kaczka confit z szałwią, porzeczka z imbirem, pieczone
ziemniaki w śmietanie (gratin), czosnek, tymianek, parmezan,
sól himalajska, burak karmelizowany, liście szpinaku, wino
czerwone
( możliwość wymiany na ziemniaki opiekane )

37zł

Stek z rosbefu z pieczonym czosnkiem, fasolka szparagowa,
chilli, cebula, czosnek, wino wytrawne, frytki z batatów, sól
himalajska, sos z zielonego pieprzu

46zł
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Menu dla dzieci :
Rosół drobiowo - wołowy z makaronem

6zł

Zupa pomidorowa z makaronem

6zł

Panierowana pierś z kurczaka, frytki, marchewka z jabłkiem

14zł

Pierogi z mięsem z wody (4 szt.)

16zł

Spaghetti bolognese

15 zł

Pierogi z serem (4 szt.), owocami i słodką śmietaną

9zł

Desery :
Szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi

15 zł

Knedle ze śliwkami (3 szt.) , rumiana bułka, słodka śmietana

15 zł

Ciasto marchewkowe, kardamon, mascarpone, pomarańcz,
lukier limonkowy, suszona żurawina

15 zł

Krem czekoladowy, maliny, bita śmietana, biszkopt, likier
cytrynowy, sos owocowy, imbir, czekolada z pieprzem cayenne

15 zł

