
 

PRZEKĄSKI 

Tatar wołowy 43 

polędwica wołowa | szalotka | podgrzybki | ogórek kiszony 

puder z musztardy|majonez szczypiorkowy | żółtko 63° 

papier ryżowy | shimeji | chilli 

 

Tatar z łososia 32 

łosoś norweski | łosoś wędzony | mango | szalotka | chilli 

ogórek | limonka | guacamole | chrust ziemniaczany | kapary 

galaretka limonkowa | sezam 

 

Śledź wędzony 19 

sałatka wakame | teriyaki | salsa z mango | pomidorki cherry 

cebula marynowana | wędzona śmietana 

 

Podsuszana wołowina 37 

rukola| gorgonzola | smażone borowiki | puree z rokitnika i dyni 

pestki dyni | mus z pieczarki | galaretki z żubrówki 

 

SAŁATY 

Sałata Cezar 28 

sałata rzymska baby | grzanki drożdżowe | kurczak | pomidorki cherry 

grillowany bekon | parmezan | szalotka | sos cesarski 

 

Sałatka z kozim serem 29 

mix sałat | grillowany kozi ser | gruszka | orzechy laskowe 

pomidorki cherry | granat | chutney z figi | winegret malinowy 

 

Sałata z krewetkami 40 

mix sałat | krewetki | marchew | papryka | mango | rzodkiew żółta 

awokado | ogórek kompresowany miętą | melon 

limonowy winegret | sezam 

 

Sałata z wołowiną 38 

mix sałat | polędwica wołowa | sos teriyaki | groszek cukrowy 

rzodkiewka | cebula marynowana | shimeji | pomidorki cherry 

winegret pietruszkowy | grzanka 

 



 

ZUPY 

 

Flaki staropolskie 16 

flaki cielęce | warzywa | imbir | natka 

 

Żur na żołądkach 17 

gęsie żołądki | białą kiełbasa podwędzana | chips z bekonu 

puree ziemniaczane z czosnkiem 

 

Rosół Tradycyjny 15 

podawany z makaronem lub kołdunami 

 

Bulion Borowikowy 18 

borowiki | włoszczyzna | tortellini z kaczką i parmezanem 

kwaśna  śmietana | koper 

 

 

 

MAKARON & RYBY 

 

Makaron z kurczakiem 29 

tagiolini sephia | pierś z kurczaka | szynka dojrzewająca 

szpiank baby | mozzarella | pomidorki cherry | sos śmietanowy 

 

Łosoś z grilla 47 

sos teriyaki | risotto grzybowe | warzywa sezonowe | sos kaparowy 

 

Halibut 47 

tempura | warzywne papardelle | ziemniak grillowany | sweet chilli 

 

Krewetki 44 

masło | warzywa sezonowe | chilli | czosnek | grzanka 

espuma parmezanowa | rzodkiewka 



 

DANIA GŁÓWNE 

 

Pierogi z dzika 29 

sos myśliwski | chipsy z bekonu | marynowana czerwona cebula 

rokitnik | mus z pieczarek 

 

 

Sznycel 34 

schab | jajko po szkocku | puder truflowy | puree z cebulą duszoną 

oliwa koperkowa | sałatka z ogórka kiszonego 

 

 

Kaczka 54 

połowa kaczki | kopytka szpinakowe | kapusta modra | sos pomarańczowy 

 

 

Poliki wołowe 39 

czerwona kapusta  | pęczak | grzyby | popcorn gryczany  

fasolka szparagowa | puree ziemniaczano-chrzanowe  

 

 

Pierś z kurczaka zagrodowego 36 

pierś z kurczaka z kostką | borowiki | kapusta pekińska | rokitnik  

sos porto | ziemniaki podwędzane 

 

 

Polędwiczka wieprzowa sous-vide 39 

smażone kurki | sos śmietanowy | placki cukiniowo-ziemniaczane 

surówka sezonowa 

 

 

Stek wołowy 59 

szynka dojrzewająca | sofrito paprykowe | ziemniaki z ogniska 

sos rozmarynowy | kapusta czerwona 

 



 

 

DESERY 

 

Sernik Prosecco 22 

puder z masła palonego | owoce sezonowe | granita malinowa 

 

Beza 19 

krem kokosowy | owoce sezonowe | krem Lemon Curd 

gąbka jadalna | migdały w karmelu | sorbet 

 

Tartaletka Jabłkowa 18 

jabłka | gruszka | puree z mango | orzechy | beza włoska 

ziemia jadalna | lody śmietankowe  

 

 



 

 

KAWY & HERBATY 

 

Kawa Espresso 8 

Espresso doppio 10 

Espresso macchiato 9 

Americano 8 

Cappuccino 10 

Flat White 12 

Caffe Latte 12 

Ice Coffe 14 

Dodatki 2 

(słony karmel, prażony orzech laskowy, czarna porzeczka, czereśnia) 

 

Herbata czarna 8 

Czarna aromatyzowana 8 

Zielona 8 

NAPOJE ZIMNE 

 

Soki Toma 6 

(pomarańcza, jabłko, czarna porzeczka, grejpfrut, pomidor)  

Pepsi, Pepsi Max, Mirinda,  7up, Schweppes 6 

Woda mineralna 6 

(gazowana, niegazowana) 

Sok ze świeżych owoców 16 

(pomarańcza, grejpfrut, mix) 

LEMONIADY 

Porzeczkowa 12   Mojito 12 

Grejpfrutowa 12   Mango 12 

Zielone jabłko 12   Marakuja 12 

Brzoskwiniowa 12 

 

 



 

ALKOHOLE 

PIWA 

Ld Pils – piwo regionalne 9 

Dziki Dzik – piwo regionalne 10 

Ruda Wiewióra – piwo regionalne 10 

Gajowniczek – piwo regionalne 10 

Paulaner Hefe-Weiβbier Naturtrü 14 

Lech Free – piwo bezalkoholowe 9 

(różne smaki) 

 

  

 

WÓDKI 

Khortytsa GOLD  *8 | 90 

40 ml.* |but. 500 ml. 

Khortytsa ICE  *8 | 90 

40 ml.* |but. 500 ml. 

Khortytsa RedBerry  *8 | 90 

40 ml.* |but. 500 ml. 

Finlandia  *9 | 95 

orginal, cranberry 

40 ml.* | but. 500 ml. 

J.A.Baczewski PREMIUM 130 

but. 500 ml.  

Ostoya PREMIUM  *10 | 120   

40 ml.* | but. 500 ml. 

Beluga Noble PREMIUM 390 

but. 700 ml. 

Soplica smakowa *7 | 80 

40 ml. * I but. 500 ml.  

   

   

 



 

 

DRINKI 

Mojito 18 

(40 ml rum biały, woda gazowana) 

Aperol 19 

(100 ml aperol, 100 ml wino musujące, woda gazowana) 

Sex on the Beach 22 

(20 ml likier brzoskwiniowy, 40 ml sok porzeczkowy, 40 ml wódka, 

60 ml sok pomarańczowy, grenadina) 

Cuba Libre 20 

(40 ml rum ciemny, pepsi) 

Cosmopolitan 18 

(40 ml wódka, 15 ml triple sec, 30 ml sok porzeczkowy, sok z limonki) 

Old Fashioned 20 

(40 ml scotland whisky highlander, angustura, 

świeża pomarańcza, woda gazowana) 

Margarita 20 

(sok z cytryny, 30 ml triple sec, 40 ml tequila blanco) 

Tequila Sunrise 22 

(40 ml tequila blanco, 100 ml sok pomarańczowy, 20 ml grenadina) 

White Russian 20 

(40 ml kahlua, 40 ml wódka, 80 ml mleko) 

Black Russian 18 

(20 ml kahlua, 40 ml wódka) 

Long Island Iced Tea 28 

(15 ml rum, 15 ml tequila, 15 ml wódka, 15 ml gin, 15 ml cointreau, 

sweet-sour, pepsi) 

Whisky Sour 16 

(40 ml scotland whisky highlander, limonka, cytryna) 

Wódka Sour 16 

(40 ml wódki Khortysa, limonka, cytryna) 

Tom Collins 20 

(40 ml beefather, tonic, cytryna) 

 


