
 

 

Przekąski /Appetizers  

 

Tatar wołowy/polędwica/pikle/żółtko// Tatar beef/pickles/yolk  52zł 

 

Oscypek grillowany/plastry boczku/gruszka // Grilled sheep 

cheese/becon/pear         38zł 

 

Żołądki gęsie/puree z selera/palone ziemniaki/konfitura z cebuli// 

Goose stomachs/celery puree/roasted potatoes/onion jam   42zł 

 

Cepeliny z pieczoną kaczką/mus z kapusty czerwonej/prażynki // 

Zeppelins with baked duck/red cabbage mousse/puffs   45zł 

 

 

Sałatki / Salads 

 

Sałatka cezar/kurczak/boczek/grzanki/parmezan // Caesar 

salad/bacon/chicken/toast/ parmesan      40zł 

 

 

Zupy / Soups 

 

Żurek/maślanka/zakwas/ziemniaki/jajka/kiełbasa //Sour 

soup/bacon/potatoes/sausage/egg      25zł 

 

Krem z buraka/pieczony burak/ser kozi/oliwa // Cream of beetroot / 

baked beetroot / goat cheese / olive oil      25zł 

 

Bulion z policzków wołowych/terrina/mus portobello/warzywa // 

Beef cheek broth/terrina/portobello mousse/vegetables   25zł 

 

Krem z kiszonej kapusty/wędzonka/kapusta/krokiet/oliwa // 

Sauerkraut Cream/smoked meat/sauerkraut/croquette/olive oil  25zł 

 

 

Makarony / Pasta 

 

Makaron garganelli/suszone pomidory/salami pikante/ser pecorino // 

Garganelli pasta/dry tomatoes/salami pikante/pecorino cheese  42zł 

 

 

Ryby / Fish 

 

Pstrąg filet/kiszka/chips z cebuli/kapusta włoska/sos musztardowy 

//Trout fillet / kiszka / onion chips / savoy cabbage / mustard sauce 48zł 

 

Jesiotr/puree z topinamburu/szpinak/sos veloute // Sturgeon/ 

Jerusalem artichoke puree/spinach/veloute sauce    59zł 

 

 

 

 

 

 

Dania mięsne / Meat dish 

 

Kaczka confit/puree z dyni/knedle z jabłkiem/macerowane śliwki // 

Confit duck/pumpkin puree / apple dumplings / macerated plums  58zł 

 

Kurczak pierś/mus z brokuły/lazura z pieczonej cebuli/ orzechy // 

Chicken breast/broccoli mousse/baked onion azure/nuts   49zł 

 

Szponder wołowy/krokiet grzybowy/por duszony/mus z selera // 

Beef brisket/mushroom croquette/stewed leek/celery mousse  51zł 

 

Kotlet wieprzowy/ziemniaki/kapusta zasmażana/boczek // Pork chop 

potatoes/fried cabbage/bacon      46zł 

 

Polędwica wołowa/sos pieprzowy/warzywa/smażone ziemniaki //  

Beef loin/pepper sauce / vegetables / fried potatoes    79zł 

 

Burger wołowy // Beef burger       45zł 

✓ czarna bułka/wołowina/ser/boczek/peperonata/frytki // black 

burger roll/beef/cheese/bacon/peperonata/fries 

✓ biała bułka/wołowina/konfitura z cebuli/gorgonzola/frytki // 

white burger roll/beef/onion jam/gorgonzola/fries 

 

 

Dania wege / Vege dishes 

 

Burger vege/frytki // Vege burger/fries     45zł 

 

Risotto/grzyby shimeji/ciemna pieczarka/kora grzybowa // 

Risotto/shimeji mushrooms/dark mushroom/mushroom bark   45zł 

 

Ravioli/dynia/szałwia/mascarpone/wino // Ravioli / pumpkin / sage / 

mascarpone / wine         42zł 

 

 

Desery / Desserts 

  

Suflet czekoladowy/sos malinowy/lody waniliowe/gąbka // Chocolate 

souffle/raspberry sauce/vanilla ice cream/sponge    29zł 

 

Tarta gruszkowa/kruche ciasto/słony karmel/crumble/lody // Pear 

tart / shortcrust pastry / salty caramel / crumble / ice cream  29zł 

 

Biały twaróg/korzenne wiśnie/kora z mleka // White cheese / spicy 

cherries / milk bark         29zł 

 

Jabłko/mus z białej czekolady/prażone jabłko/galaretka cynamonowa 

/kruszonka // Apple / white chocolate mousse / roasted apple / cinnamon 

jelly / crumble         29zł 

 

 

 


