
Restauracja zastrzea sobie prawo do zmiany nietórych sładniów w związu z ich dostępnością.
Do rachunu doliczamy 10% serwisu elnersieo.

Jeżeli maja Państwo jaieś alerie poarmowe lub specjalne wymaania dietetyczne prosimy poinformować obsłuę.
Wszystie ceny zawierają podate VAT.

Przystawi / Starters

Bura / Beetroot 120g 21 zł
tofu, jabłko, orzech
tofu, apple, nut

Ravioli 140g 26 zł
dorsz, jajko, sos holenderski
ccod, egg, hollandaise sauce

Mozzarella di buala 120g 27 zł
cukinia, brioche, piklowane pomidory
courgette, brioche, pickled tomato

Klasyczny tatar / Classic beef tartare 130g 32 zł
kapary, ogórek, żółtko

capers, cucumber, egg yolk

PPrzerzebi / Scallops 120g 41 zł
boczek, seler, pomidor
bacon, celery, tomato

Sałati / Salads

Vee 180g 26 zł
soczewica, mix sałat, piklowane warzywa, karczoch
lentils, mix of lettuce, pickled vegetables, artichoke

GGrilowana pierś z urczaa / Grilled chicen breast 180g 28 zł
boczek, sałata rzymska, anchovis, grzanka
bacon, romaine lettuce, anchovies, toast

Łosoś / Salmon 180g 30 zł
mix sałat, malina, borówka, fenkuł, koper, majonez

mix of lettuce, raspberry, blueberry, fennel, dill, mayonnaise

Zupy / Soups

RRosół / Broth 200ml 22 zł
perliczka, kurczak, kluski lane, pietruszka

guinea fowl, chicken, batter dumplings, parsley

Zupa rybna / Fish soup 200ml 26 zł
łosoś, krewetki, pomidor
salmon, shrimp, tomato

Grzybowa, Mushroom soup 200ml 26 zł
ppodgrzybek, shimeji, enoki, kwaśna śmietana, jarmuż

bay bolete, shimeji, enoki, sour cream, kale



The restaurant reserves the riht to chane same of the inredients due to availability.
10% waiter’s service is added on the chec.

If you have any foodborne aleries or special diet restrictions, please inform the service.
All prices include VAT.

Dania łówne / Main courses

Vee 200g 38 zł
kalafior, brokuły, pomidor, kasza kuskus
cauliflower, broccoli, tomato, couscous

Pieroi / Dumplins 200g 39 zł
cielęcina, batat, grana padano, groszek, oliwa tymiankowa, teriyaki
vveal, sweet potato, grana padano, green peas, thyme oil, teriyaki

Pierś z urczaa uurydzianeo / Corn chicen breast 280g 45 zł
risotto, grzyby, grana padano, tapioka, oliwa, pietruszka
risotto, mushrooms, grana padano, tapioka, olive oil, parsley

Poli wieprzowy / Por chees 280g 46 zł
ziemniak, kalafior, burak, kukurydza, marchew
potato, cauliflower, beetroot, corn, carrot

UUdo z aczi / Duc le 280g 49 zł
ziemniak, seler, topinambur, kapusta, boczek, żurawina
potato, celery, sunroot, cabbage, bacon, cranberry

Pstrą tęczowy z Zielenicy / Rainbow trout form Zielenica 250g 49 zł
ravioli, krewetka, mule, groszek, kawior, limonka
ravioli, shrimp, mussel, green peas, caviar, lime

Ooń morsi / Seabass 280g 56 zł
ppietruszka, por, marchew, musztarda, sos czerwone wino

parsley, leek, carrot, mustard, red wine sauce

Antryot / Stea entrecote 250g 57 zł
kompozycja Szefa Kuchni / Chef’s composition

Polędwica wołowa / Beef fillet 230g 70 zł
kompozycja Szefa Kuchni / Chef’s composition

Comber janięcy / Lamb saddle 270g 78 zł
rrzepa, ziemniak, chrzan, borowik / turnip, potato, horseradish, boletus

Sosy:
czerwone wino, bernaise, pieprzowy

Dodatki:
domowe frytki 180g 10 zł
warzywa na parze 200g 12 zł
szpinak z borowikami 200g 15 zł
ssos czerwone wino / bernaise / pieprzowy 60g 10 zł

Desery / Desserts

Tarta czeoladowa / Chocolate tarte 130g 21 zł
jeżyna, malina, pistacja / blackberry, raspberry, pistachio

Miodowni / Honey cae 150g 23 zł
budyń, ciasto, miód, owoce leśne / pudding, cake, honey, forest fruit

Burer 150g 25 zł
mmakaronik, kawa, batat, pomarańcza, marakuja

macaroon, coee, sweet potato, orange, passion fruit

Tarta tatin / Tarte tatin 150g 26 zł
jabłka, karmel, limonka, malina, lody waniliowe
apple, caramel, lime, raspberry, vanilla ice cream

Sauces:
red wine, bernaise, pepper

Condiments:
homemade fries 180g 10 zł
steamed vegetables 200g 12 zł
spinach with boletus 200g 15 zł
ssauce: red wine / bernaise / peper 60g 10 zł


