
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

Tatar wołowy 130g 39 zł
żółtko, pieczarki, majonez musztardowy,
kapary, czerwona cebula, kiszony ogórek

Łosoś wędzony na ciepło 150g 32 zł
bliny, jarmuż, rabarbar, ogórek, jogurt

PPrzerzebi 120g 34 zł
kalafior, palone masło, koper włoski

Pasztet z ęsich wątróbe 150g 26 zł
briosz, gruszka, pikantna ziołowa herbata

Sałati

Mozzarella di bufala 180g 24 zł
pieczona papryka, cukinia, pesto z bazylii, mix sałat

GGrillowana pierś z urczaa 180g 24 zł
boczek sezonowany, ser grana padano, anchois, sałata rzymska

Wędzona pierś z ęsi 180g 24 zł
śliwka, dynia, dresing korzenny, mix sałat

Zupy

Krem z dyni 200ml 21 zł
jabłko, mascarpone, pieczywo pszenne, olej z pestek dyni

RRosół cielęcy 200ml 23 zł
pieróg, pieczarka, marchew, seler, szczypiorek

Chowder z owoców morza 250ml 28 zł
krewetki, ośmiorniczki, wędzony pstrąg, łosoś, halibut, kukurydza
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Dania łówne

Dorsz 280g  46 zł
pierożki z dyni, kapusta, boczek sezonowany, grzyby, koper włoski

Łosoś 240g 42 zł
kalarepa, brukselka, brokuł, pomidor, limonka, oliwa z oliwek

Kar barani  280g 46 zł
ttopinambur, ziemniak, dynia, kiszona kapusta

Pierś z urczaa uurydzianeo 280g 42 zł
seler, masło truflowe, tymianek, grzyby, ziemniaki

Wędzone portobello 220g 36 zł
risotto, dynia, pomidor, grana padano, pietruszka

Ste dnia 220g 58 zł
kompozycja Szefa kuchni

PPolędwica wołowa 170g/270g (MEDIUM) 69 zł/89 zł
sos

Sosy:
tymiankowy, czerwone wino – 12 zł, 12 zł

Dodatki:
domowe frytki – 100g – 10 zł

warzywa na parze, masło, pestki słonecznika, pieczywo pszenne – 150g – 12 zł
bbrukselka, boczek, musztarda francuska, szalotka – 150g – 12 zł

puree ziemniaczane – 100g – 12 zł
 masło szałwiowo czosnkowe – 15g – 8 zł

Desery

Mille feuille 180g 21 zł
biszkopt, wanilia, gruszka, marakuja, czekolada

Duszone śliwi 130g 21 zł
kkruszonka, sorbet jogurtowy, biała czekolada, beza rozmarynowa

Semifreddo  130g 21 zł
czarna porzeczka, orzech włoski, biała czekolada, czarny pieprz

Fondant 180g 24 zł
jabłko, sorbet miętowy


