
Przystawki  zimne
Cold starters

Pieczywo, masło
szczypiorkowe
z czarnuszką

Bread,
chives butter with
black seeds

15

Paprykarz z pstrąga,
grillowana cytryna,
grzanka

Paste with trout,
grilled lemon,
toast

22

Tatar z buraka,
wędzona papryka,
jabłko, ricotta

Beetroot tartare,
smoked peppers,
apple, ricotta

36

Dynia, brukselka,
jarmuż, gruszka,
camembert

Pumpkin, brussel
sprouts, kale,
camembert, pear

37

Marynowany pstrąg,
maślanka, szczypiorek,
piklowany ogórek

Marinated trout,
buttermilk, chives,
pickled cucumber

37

Parfait z wątróbek
drobiowych, grzyby,
orzechy włoskie,
chałka

Chicken liver parfait,
mushrooms, walnuts,
challah

39

Tatar wołowy,
korniszon, pieczarka,
chrzan, sos serowy

Beef tartare, gherkin,
mushrooms, cheese
sauce, horseradish

49

Terrina z golonki,
mus chrzanowy,
kawior z octu

Pork knuckle terrine,
horseradish mousse,
vinegar caviar

38

Zupy
Soups

Flaki z boczniaka,
majeranek,
papryka

Oyster mushroom soup,
marjoram,
paprika

29

Rosół drobiowy,
uszka z podrobami,
palona cebula

Poultry broth,
dumplings with giblets,
burnt onion

33

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 z królikiem,
sos śmietanowy,
szalotka, estragon

Dumplings with rabbit,
cream sauce,
shallots, tarragon

37

Babka ziemniaczana,
grzyby, kremowy por,
jus grzybowy

Potato cake,
mushrooms, leeks,
mushroom jus

34

Pieczony seler,
Szara Reneta, jarmuż,
jus warzywny, orzechy

Baked celery, nuts,
Szara Reneta apple,
kale, vegetable jus

34

Dania Główne
Main dishes

Polędwica cielęca,
pasternak, grzyby,
jus cielęcy

Veal tenderloin,
parsnip, mushroom,
veal jus

89

Dorsz Skrei, ziemniaki,
szalotka, fenkuł,
sos beurre blanc

Skrei cod, potatoes,
shallot, fennel,
beurre blanc sauce

79

Noga kaczki confit,
kluski śląskie, jabłko,
puree z brukwi

Duck leg confit,
potato dumplings,
apple, swede puree

66

Wellington z buraka,
grzyby, kapusta,
jus warzywny

Beetroot Wellington,
mushroom, cabbage,
vegetable jus

49

Kluski leniwe, kozi ser,
topinambur, żółtko,
orzechy włoskie

Dumplings, goat’s
cheese, Jerusalem
artichoke, walnuts

47

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

Keks, creme fraiche, różowy pieprz, mandarynka 28
Fruit cake, creme fraiche, pink pepper, tangerine

Jabłko, piana z pasternaku, biała czekolada    27
Apple, parsnip foam, white chocolate

Sernik z białej czekolady, ciastko cygaretkowe, żel kawowy   31
White chocolate cheesecake, cookie, co�ee gel

Wina deserowe, cydry lodowe | Dessert wines, ice ciders
75 ml

Nat Cool, Trudy, Ruby, Niepoort, Douro, Portugalia, NV 30
touriga nacional, touriga franca, tinto cão

Szamorodni, Budahazy, Tokaj, Węgry, 2017 38
harslevelu

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

Trockenbeerenauslese, Tement, Styria, Austria, 2018 54
sauvignon blanc

Cydr lodowy Solutus, Ignaców, Polska, 26

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.



Menu dziecięce
Kids menu

Rosół, domowy makaron 12
Chicken soup, noodles

Krem z pomidorów, grzanka 12
Tomato soup, toast

Tagliatelle, emulsja maślana, parmezan 16
Tagliatelle, butter, parmesan

Pierś z kurczaka, puree ziemniaczane,
surówka z marchewki 18

Chicken breast, potato puree, carrot salad

Naleśniki, żel malinowy, puder z białej czekolady   15
Pancakes, raspberry gel, white chocolate powder


