
Przystawki  zimne
Cold starters

Pieczywo, masło
szczypiorkowe
z czarnuszką

Bread,
chives butter with
black seeds

14

Pasztet ze słonecznika,
bakłażan,
krakers

Sunflower seeds pate,
aubergine,
crackers

18

Pomidory,
stracciatella,
pesto z jarmużu

Tomatoes,
stracciatella,
kale pesto

39

Sałaty, ziemniak, bób,
rzodkiewka, chrupiące
jajko, maślanka

Salad, potato, broad
beans, radish, crispy
egg, buttermilk

33

Sielawa,
koper włoski,
majonez szczypiorkowy

Whitefish,
fennel,
chives mayonnaise

34

Parfait z wątróbek
drobiowych, foie gras,
czerwona porzeczka,
plaster miodu

Chicken liver parfait,
foie gras, red currant,
honeycomb

39

Tatar wołowy, kurki,
ogórek małosolny,
szprotka, sos chlebowy

Beef tartare,
chanterelles, cucumber,
sprat, bread sauce

46

Zupy
Soups

Chłodnik z sałaty
masłowej, tofu,
młody ziemniak

Cold soup, butter
lettuce, tofu,
young potato

27

Rosół z kurczaka
kukurydzianego,
warzywa, lane kluski

Corn chicken soup,
vegetables,
poured noodles

29

Jeżeli mają Państwo alergie pokarmowe bardzo prosimy o poinformowanie naszej obsługi przy składaniu zamówienia.
If you have any food allergies please let us know while placing your order.
Od 4 osób włącznie, doliczamy do rachunku 12,5% serwisu.
Groups of four or more will be charged a 12,5% service charge.



Przystawki ciepłe
Warm starters

Pierogi, wołowina,
kalarepa, salsefia, jus

Dumplings, beef,
kohlrabi, salsify, jus

33

Krokiet gryczany, bób,
oscypek, konfitura z
pomidorów

Buckwheat croquettes,
broad beans, ‘oscypek’,
tomato confiture

29

‘Risotto’ z ziemniaka,
młody por,
dymka

Potato ‘risotto’,
baby leeks,
spring onions

32

Dania Główne
Main dishes

Perliczka,
fasolka szparagowa,
rodzynki, foie gras

Guinea fowl,
green & yellow beans,
raisins, foie gras

72

Halibut, cukinia,
bób, kurki,
estragon

Halibut, zucchini,
broad beans,
chanterelles, tarragon

72

Boczniak,
ogórek,
kwaśna śmietana

Oyster mushroom,
cucumber,
sour cream

45

Kluski leniwe, kozi ser,
mangold,
orzechy laskowe

Dumplings, goat’s
cheese, mangold,
hazelnut

45

Jeżeli mają Państwo alergie pokarmowe bardzo prosimy o poinformowanie naszej obsługi przy składaniu zamówienia.
If you have any food allergies please let us know while placing your order.
Od 4 osób włącznie, doliczamy do rachunku 12,5% serwisu.
Groups of four or more will be charged a 12,5% service charge.



Desery
Desserts

Śliwki, czekoladowa kruszonka, lody waniliowe    28
Plums, chocolate crumble, vanilla ice cream

Morele, sorbet mango-marakuja, beza    25
Apricots, mango-passion fruit sorbet, meringue

Brownie, mleczna czekolada, maliny   29
Brownie, milk chocolate, raspberries

Wina deserowe | Dessert wines
75 ml

Nat Cool, Trudy, Ruby, Niepoort, Douro, Portugalia, NV 30
touriga nacional, touriga franca, tinto cão, tinta francisca, tinta amarela, sousão, tinta roriz

Szamorodni, Budahazy, Tokaj, Węgry, 2017 38
harslevelu

Szlachetny zbiór, Winnica Turnau, Zachodniopomorskie, Polska, 2019 30
solaris

Nalewki Staropolskie / Liquors

Rokitnik 23
Pigwa 23
Ałycza 23

Czeremcha 23
Śliwkowa wiśniowa 23

Wódka / Vodka

Wasabi Farm Vodka 25
Frant Wildflower 23
Młody ziemniak 26
Krzeska ziołowa 26

Gin

Jonston Polish Dry Gin 20
Hendrick’s 25

Nordes Atlantic Galician Gin 28

Whisky / Cognac / Grappa

Glen Scotia Campbeltown Harbour 32
Nikka From The Barrel 40

Nikka Yoichi Single Malt 54
Cognac Hermitage 10yo 36

Marcati Grappa Luce D’Ambra
Morandini 36

Jeżeli mają Państwo alergie pokarmowe bardzo prosimy o poinformowanie naszej obsługi przy składaniu zamówienia.
If you have any food allergies please let us know while placing your order.
Od 4 osób włącznie, doliczamy do rachunku 12,5% serwisu.
Groups of four or more will be charged a 12,5% service charge.


