
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.

Przeąsi

Mozzarella di bufala 150g 28 zł
pieczony pomidor, bazylia, oliwa z oliwek

Tatar wołowy 130g 32 zł
żółtko, szalotka, kapary, kiszony ogórek

Łosoś wędzony na ciepło 140g 39 zł
bbrokuł, tapioka, majonez, koperek, briosz

Bocze 140g 39 zł
kaszanka, szalotka, wasabi, kalarepa

Przerzebi 120g 42 zł
kalafior, masło, sambal, rzodkiewka, soliród

Sałati

Greca 180g 26 zł
ffeta, pomidor, ogórek, papryka, cebula, oliwki, oregano

Grilowana pierś z urczaa 180g 28 zł
boczek, grana padano, anchovis, rzymska, grzanki

Kozi ser 180g 32 zł
wołowina sezonowana, figa, orzech, miód, mix sałat

Zupy

Krem z dyni 200ml 19 zł
jjabłko, ciasto drożdżowe, olej z pestek dyni

Rosół z ęsi 200ml 21 zł
marchew, seler, pietruszka, musztarda

Rybna 250ml 28 zł
krewetki, ośmiorniczki, łosoś, dorsz, makaron
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Dania łówne

Ste z selera 200g 38 zł
 kasza kuskus, mix sałat, pomidor, słonecznik

Policzi wołowe 280g 45 zł
 ziemniaki, sałata masłowa, seler, pietruszka

Pierś z urczaa uurydzianeo 270g 45 zł
  ziemniaki, kapusta, burak, kiszona marchewka, sos ziołowy

Dorsz 280g 48 zł
batat, por, avocado, pomidor, groszek

Łosoś 240g 48 zł
risotto grzybowe, pomidor, gremolata, jarmuż

Pierś z aczi 280g 51 zł
ziemniak, brukselka, boczek, śliwka, brokuł

AAntryot 250g 56 zł
kompozycja szefa kuchni

Ste z polędwicy wołowej 200g 69 zł
kompozycja szefa kuchni

Sosy:
czerwone wino / bernaise

Dodatki:
ddomowe frytki – 180g – 10 zł

puree ziemniaczane – 180g – 10 zł
warzywa na parze – 200g – 12 zł
szpinak z borowikami – 200g – 15 zł

sos czerwone wino / bernaise – 60g – 10 zł

Desery

Pavlova 130g 20 zł
mmascarpone, marakuja, truskawka, malina, borówka

Mus z czeolady 130g 24 zł
maślanka, burak, malina

Fondant 180g 28 zł
czekolada, owoce leśne, lody waniliowe


