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SŁODKI TALERZ 

Muffina korzenna 
z orzechami nerkowca ................ 25,00 zł 
sorbet z mango/ syrop limonkowy/ 
jogurt grecki/ prażone pistacje/ mięta 

 

Sernik z sera mascarpone ........... 25,00 zł  
karmelizowany ananas/ 
czekoladowa granola/ słony karmel 

NA POCZĄTEK 

Tatar z polędwicy wołowej ......... 35,00 zł 

klasyka dodatków/ przepiórcze jajko/ 

marynowany borowik/wędzony majo 

 

Krewetki z patelni ....................... 35,00 zł 

masło garwolińskie/ białe wino/ 

czosnek/ chili/ selekcja sałat/grzanka 

 

Menu 
 

GŁĘBOKI TALERZ 

Rosół codzienny .......................... 20,00 zł 
kura zagrodowa/ pręga wołowa/ 
lane kluski/włoszczyzna/siekana natka 

 

Krem z marchwi .......................... 20,00 zł 
kiszony koper włoski/ smażona 
krewetka/ prażona czarnuszka/oliwa 
ziołowa   

 

Krem z selera 
pieczonego w soli ....................... 20,00 zł 
topinambur / shimeji z patelni/ 
pasta miso/werbena cytrynowa 

 

DUŻY TALERZ 

Udko z gęsi kołudzkiej ............................................................................... 55,00 zł 
kiełbasa chorizo/ warzywa ogrodowe/ ziemniak w mundurku/wytrawny Merlot 

 

Polik wieprzowy w tempurze .................................................................... 42,00 zł  
maślane puree/ karmelizowana cebula/ 
sałata masłowa w śmietanie/ chrupiąca rzodkiew  

 

Sztuka mięsa w sosie własnym ................................................................. 44,00 zł 
pręga wołowa/chrzanowe puree/ glazurowana mini marchew/ bulion wołowy 

 

Pierś z kurczaka kukurydzianego z kostką  42,00 zł 
kremowe risotto/warzywa ogrodowe/ suszony pomidor/ ser bursztyn/ kiełki 

 

Filet z sandacza z patelni  .......................................................................... 55,00 zł 
soczewica beluga/ humus/ brokuł gałązkowy/sumak/ piklowana papryka/  
chutney z owocami 

 

Pierogi z kaczką .......................................................................................... 35,00 zł 
puree z buraka/ piklowana dynia/ oliwa ziołowa/ masło palone 

 

Cytrynowe risotto ...................................................................................... 45,00 zł  
krewetki black tiger/zielony groszek/ pomidor koktajlowy/nać pietruszki  

 

Ragoût z dziczyzny ..................................................................................... 40,00 zł  
makaron pappardelle/ włoszczyzna/ smażone pomidory/ ser bursztyn/ 
natka pietruszki 

 

Grillowany ser halloumi  ........................................................................... 38,00 zł 
czarna soczewica/ brokuł gałązkowy/ sezam/ owoc granatu/ 
sos słodko pikantny 

 

Sałatka z chrupiącym kurczakiem kukurydzianym  .................................. 30,00 zł   
mini rzymska/ pomidorki cherry/ kruszonka z boczku i chleba/ 
ser bursztyn/ sos cezar 

 

Warzywa ogrodowe z sumakiem  ............................................................. 28,00 zł   
sałaty sezonowe/ chrupiące grzanki/ prażone bakalie/ 
dresing miodowo-musztardowy 

 



danie 
wegańskie 

danie 
wegetariańskie 

danie 
bez laktozy 

danie 
bez glutenu 

Zamówienia prosimy składać pod numer wewnętrzny 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rosół drobiowo-wołowy ..................................................................... 15,00 zł 
warzywa ogrodowe/ makaron  

 

Penne Bolognese ................................................................................. 25,00 zł 
Makaron penne/ domowy sos boloński/ ser żółty 

 

Chrupiące kąski 
z kurczaka zagrodowego ...................................................................... 30,00 zł 
domowe frytki/ surówka z marchwi/ pomarańcza 

 

Placki ziemniaczane ............................................................................................... 25,00 zł 
smażone jabłka/ żurawina/ śmietana garwolińska 

 

Naleśniki z twarogiem garwolińskim .................................................. 25,00 zł 
owoce sezonowe/ sos malinowy 
 
 
Puchar lodowy ..................................................................................... 20,00 zł 
owoce sezonowe/ bita śmietana/ polewa czekoladowa/ 
kolorowe lentilki  
 

 

 

 

Menu 
 

dziecięce 


