Przystawki/Sałaty

Makarony

Polskie sery zagrodowe (120g)
cztery rodzaje sera, konfitura malinowa
z marynowanym pieprzem

25 zł

Foie gras
smażone foie gras podane na grzance,
parfait z wątróbek drobiowych,chutney
jabłkowo-gruszkowy

35 zł

(makarony robimy sami)
Tagliatelle z kurczakiem
makarontagliatelle, pieczarki portobello, suszone
pomidory, roszponka, sos śmietanowy

25 zł

Tagliatelle z krewetkami
35 zł
makarontagliatelle, krewetki, konfitowane pomidorki,
zielony ogórek, sos na bazie owoców morza

Stek z buraka
25 zł
burak, krem z sera pleśniowego, winogrono marynowane
w soku z rokitnika, karmelizowane orzechy, sałaty

Tagliatelle z polędwicą wołową
29 zł
makarontagliatelle, marynowana polędwica,
pomidory concasse, roszponka, sos na bazie oliwy z oliwek

Kalmary

Dania główne

35 zł

piklowana rzodkiewka, mus z pomidorów, ogórek,
oliwa
Sałata z wołowiną

31 zł

marynowana polędwica wołowa, czereśnie,
marynowany burak, cytrynowy sos winegret, sałaty
Sałata z kurczakiem

28 zł

pierś kurczaka, bób, agrest, sos winegret na bazie
różowego prosecco, sałaty

Zupy
Consomme z pieczonym rostbefem
makaron warzywny

16 zł

Zupa dnia

10 zł

Burger
(podawany z frytkami, sałatą i sosem aïoli)
Burger classic
26 zł
wołowina, bekon, pomidor, czerwona cebula, ogórek
piklowany, domowy majonez i sos BBQ oraz
dodatki do wyboru: papryczki piri-piri,(2 zł),
ser dojrzewający (2 zł), foiegras (15 zł)

Dania wegetariańskie
Burger wege
25 zł
kotlet z komosy ryżowej, fasoli, śliwek i suszonych
pomidorów, konfitura pomidorowa, piklowana rzodkiewka,
sos Aioli, cebula, pomidor, sałaty
Tofu
26 zł
tofu marynowane w winie Choya, warzywa stirfry
w sosie Teriyaki, podpłomyk
Tagliatelle z cieciorką
24 zł
makarontagliatelle, cieciorka, papryka, cebula czerwona,
sos pomidorowo-paprykowy
Tagliatelle z zielonymi szparagami
makarontagliatelle, zielone szparagi, pomidorki
koktajlowe, szpinak, sos winno-maślany

26 zł

Schab z kością
36 zł
smażony schab, suflet z selera z orzeszkami ziemnymi,
fasolka szparagowa, tapenada z pieczarek i szalotek,
musztardowy sos jus
Kurczak supreme
35 zł
quiche warzywny, purée z kalafiora, palony kalafior,
sos ziołowo-cytrynowy
Żebro wołowe
41 zł
konfitowane żebro wołowe, purée ziemniaczane
ze szczypiorkiem, karmelizowane warzywa, palony por,
żel z moreli
Kaczka
filet z kaczki, purée z marchwi,knedel z wiśnią,
groszek cukrowy, cukinia, sos jus

42 zł

Halibut
smażony filet halibuta, pierożki z kaparami
i mascarpone, groszek cukrowy, marchewka,
sos maślano - pomidorowy

43 zł

Owoce morza na patelni
40 zł
krewetki, kalmary, ośmiorniczki duszone z masłem
i winem podane na patelni
Polędwica wołowa (250g)
masło smakowe lub sos jus oraz
dodatki do wyboru (7 zł): purée z ziemniaków,
grillowane warzywa, sałata winegret, frytki

58 zł

Desery
Torcik czekoladowy
16 zł
z biszkoptem i prażynką czekoladową, żel z moreli,
krem angielski z białą czekoladą i musem czekoladowym
z dodatkiem pieprzu Cayenne
Sernik
biała czekolada z zieloną herbatą, mus z wiśni

14 zł

