
 

PRZEKĄSKI 

Tatar wołowy 46  

siekana polędwica wołowa | żółtko 63° | majonez szczypiorkowy 

 mus grzybowy | pikle 

 

Śledź w oleju 23 

ziemniak | burak | cebula piklowana | żel z mango | krem wasabi 

 

Carpaccio z kaczki 33 

pierś z kaczki | ser kozi | sos z białej czekolady 

galaretka z buraka | pikle 

 

Łosoś Gravlax 33 

łosoś marynowany w koprze | majonez cytrynowy | burak 

marchew piklowana 

 

SAŁATY 

Sałata Cezar 32 

pierś z kurczaka | sałata rzymska baby| pomidorki cherry | cebula czerwona 

puder z boczku | grzanki | grana padano  

 

Sałatka z kozim serem 32  

zapiekany ser kozi | burak | jabłko | gruszka | granat 

pomarańcza | orzechy 

 

Sałata z wędzonym łososiem 33  

łosoś wędzony na zimno | burak | dynia | mango 

feta w czarnuszce | pestki dyni | cebula marynowana 

 

Sałata z polędwiczką wieprzową 32 

ser halloumi | pomidorki cherry | melon 

groszek cukrowy | cebula marynowana 

 

 

 

 



 

ZUPY 

Rosół Tradycyjny 16 

makaron | marchewka | pietruszka 

lub 

 kołduny | warzywa Julienne 

 

Flaki staropolskie 17 

flaki cielęce | warzywa | przyprawy korzenne  

 

Żurek 19 

wędzonka | pulpety z białej kiełbasy | krokiety ziemniaczane 

tost z chleba żytniego | jajko sadzone | bekon 

 

Krem marchwiowy 17 

mleko kokosowe | wanilia | polik wołowy | palony por 

 

Krem marchwiowy 17   

mleko kokosowe | wanilia | tofu | palony por  

 

MAKARON & RYBY 

Makaron z kurczakiem i chorizo 33 

tagliolini sepia | pieczarki | mascarpone | pomidorki cherry 

jarmuż | grana padano  

Pad-Thai 45  

makaron ryżowy | warzywa Julienne | krewetki | orzeszki ziemne 

Pad-Thai 32   

makaron ryżowy | warzywa Julienne | tofu 

kiełki fasoli mung | orzeszki ziemne  

 

Łosoś 54 

makaron tagliatelle | grzyby | warzywa Julienne 

krem awokado | żel cytrynowy 

 

Polędwica z dorsza 48 

cukinia | komosa ryżowa | groszek zielony  

salsa z gruszki i mango | sos holenderski 

 

Krewetki 46 

warzywa Julienne | żel limonkowy | grzanki 



 

 

DANIA GŁÓWNE 

 

Pierogi z kaczką 29 

purée z pieczonego czosnku | mus grzybowy | mus dyniowy 

puder z boczku | grzyby shimeji 

 

Pierogi z soczewicą 27  

suszone pomidory | mozzarella | purée z pieczonego czosnku 

purée pomarańczowe | mus z buraka | palony por 

 

 

Sznycel wieprzowy 35 

jajko po szkocku | purée ziemniaczane | okrasa 

puder z bekonu | mizeria  

 

 

Kaczka 58 

kopytka | mus buraczany | ser kozi | warzywa z patelni 

sos jabłkowy | żel z cydru 

 

 

Polik wołowy 47 

ciasto francuskie | trufla | szynka dojrzewająca | purée z groszku 

marchewka | sos porto | szalotka 

 

 

Pierś Supreme 38 

risotto z szafranem | pomidor z cebulą | sos truflowo–miodowy 

żel z pomidora 

 

 

Polędwiczka wieprzowa 42 

sos kurkowy | placek buraczany, dyniowy, cukiniowy 

galaretka koperkowa | surówka sezonowa 

 

 

Polędwica Surf & Turf 76 

krewetki | ziemniaki z ogniska | rydze | żel z porto 

mix sałat z warzywami 

 

 



 

 

DESERY 

 

Tarta Jabłkowa 24 

lody śmietankowe | crème brûlée | beza 

 

Fondant czekoladowy 24 

lody śmietankowe | żel pomarańczowy | świeże owoce 

 

Cygaretki 24 

krem chałwowy | borówki | wiśnie w żelu 

 

DLA DZIECI 

 

Rosołek 10 

makaron | marchewka 

 

Zupa pomidorowa 10 

makaron  

 

Nuggetsy 20 

pierś z kurczaka | frytki | mizeria  

 

Makaron Bolognese 18 

sos pomidorowy | mięso wieprzowo-wołowe 

 

Lody 14 

lody śmietankowe | bita śmietana | owoce sezonowe 

polewa czekoladowa 

 

Sok ze świeżych owoców 12 

poj. 200 ml | pomarańcza | grejpfrut | mix  

  

  

 

 



 

 

KAWY & HERBATY 

 

Kawa Espresso 10 

Espresso doppio 12 

Espresso macchiato 12 

Americano 10 

Cappuccino 12 

Flat White 13 

Caffe Latte 13 

Ice Coffe 14 

Kawa sezonowa 16 

Dodatki 2 

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

Mleko roślinne 1   

 

Herbata czarna 10 

Czarna aromatyzowana 10 

Zielona 10 

Herbata sezonowa 15 

NAPOJE ZIMNE 

 

Soki Toma 8 

(pomarańcza, jabłko, czarna porzeczka, grejpfrut)  

Pepsi, Pepsi Max, Mirinda,  7up, Schweppes 8 

Woda mineralna 7 

(gazowana, niegazowana) 

Sok ze świeżych owoców 16 

(pomarańcza, grejpfrut, mix) 

Lemoniada 14  

(różne smaki – zapytaj obsługi) 

 

 



 

 

ALKOHOLE 

PIWA 

Ld Pils – piwo regionalne 10 

Dziki Dzik – piwo regionalne 11 

Ruda Wiewióra – piwo regionalne 11 

Gajowniczek – piwo regionalne 11 

Paulaner Hefe-Weiβbier Naturtrü 14 

Lech Free – piwo bezalkoholowe 10 

 

  

  

 

WÓDKI 

Distil No. 9  *9 | 95 

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 *8 | 85 

40 ml. * I but. 500 ml.  

  



 

 

WINA 

Wino stołowe białe AOC Muscadet, Les Caractères, Francja 10 | 45  500 ml  

Wino stołowe czerwone AOC Bordeaux, Chantet Blanet, Francja 10 | 45 500 ml 
 

WINO MUSUJĄCE 

Mionetto Prosecco, DOC, Treviso, Włochy    18 | 89 
Wytrawne wino musujące, lekkie, kwaskowe, wyczuwalna nuta  
gruszki i zielonych jabłek oraz owoców cytrusowych 
 

WINA BIAŁE 

Maison Pettermann “Expression de Granit”,   109 but. 
AOP Alsace Gewurztraminer, Francja 
Wino półsłodkie, w smaku egzotyczne i pikantne, wyczuwalne nuty  
melona i mango oraz miodu 

Senorio de Paniza Bianco, Aragon, Hiszpania   79 but. 
Wino półwytrawne, delikatne w smaku, owocowy charakter z nutami  
brzoskwini i gruszki 

Cave du Roi Dagobert, Alsace Riesling, Alzacja, Francja  109 but. 
Wino wytrawne, lekka słodycz dojrzałego owocu połączona  
z rześką kwasowością, wyczuwalne nuty jabłka i gruszki 

Gufo Pinot Grigio, Terre Di Chieti, Abruzja, Włochy  79 but. 
Wino wytrawne, delikatne i świeże, wyczuwalne nuty  
owoców cytrusowych 
 

WINA CZERWONE 

Senorio de Paniza Tinto, Aragon, Hiszpania   79 but. 
Wino półwytrawne, aromatyczne i bogate, wyczuwalny owocowy  
bukiet z nutą dębu i czekolady 

Tinazzi Sentieri Infinity Primitivo, Puglia, Włochy  99 but. 
Wino wytrawne, harmonijny smak z długim finałem, przyjemna nuta  
czerwonych owoców: śliwka i wiśnia Maraska oraz smak wanilii i czekolady 

L'Enclos de Carbonnieux, A.O.P. Pessac-Léognan, Francja 189 but. 
Wino wytrawne, świeży i owocowy aromat dojrzałych czerwonych  
owoców z pikantnymi akcentami, wyczuwalne delikatne nuty tytoniu i skóry 

I Balzi Chianti, Toskania, Włochy     109 but. 
Wino wytrawne, łagodne o czarującym aromacie dojrzałych  
czerwonych owoców  



 

   

   

 

DRINKI 

Mojito 24 

(rum biały, woda gazowana, limonka, mięta,  

cukier brązowy, kruszony lód) 

Aperol 22 

(aperol, prosecco, woda gazowana) 

Tom Collins 24 

(gin, sok z cytryny, syrop cukrowy, woda gazowana) 

Drink Two-One-Two 26 

(tequila, aperol, sok pomarańczowy) 

Red Rasputin 24 

(wódka, grenadine, pepsi) 

Malibu Woo Woo 26 

(Malibu, wódka, sok porzeczkowy) 

Bacardi Cocktail 26 

(rum, sok z limonki, grenadine) 

Mithering Bastard 28 

(whiskey, triple sec, sok pomarańczowy) 

 

 


