Menu
NA POCZĄTEK

DUŻY TALERZ

Tatar z polędwicy wołowej ......... 35,00 zł
klasyka dodatków/ przepiórcze jajko/
marynowany borowik/wędzony majo

Pieczone żebro wieprzowe ...................................................................... 46,00 zł
sos BBQ/ ziemniak grillowy/ marynowane warzywa/ klasyczny colesław

Krewetki z patelni ....................... 35,00 zł
masło garwolińskie/ białe wino/
czosnek/ chili/ selekcja sałat/grzanka
Krokiety hiszpańskie ................... 26,00 zł
marynowana czerwona papryka/ zielony
groszek/ domowy sos aioli

Szarpany dzik ........................................................................................... 44,00 zł
maślana buła/ ser camembert/ piklowana cebula/ ziemniak pieczony/ ziemniak
pieczony/ sos cumberland
Pierś z kaczki ............................................................................................ 48,00 zł
mus z buraczka/ chrupiący bulgur/ smażone warzywa/ mango
Polędwica wołowa surf and turf .............................................................. 70,00 zł
krewetki aglio olio e peperoncino/ kremowe risotto/ warzywa z patelni
Filet z łososia ............................................................................................ 55,00 zł
risotto nero di seppia/ marynowany fenkuł/ soliród/ cytrusy

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

Mulle w białym winie ............................................................................... 35,00 zł
masło garwolińskie/ czosnek/ chili/ grzanka pszenna
Pierogi z kaczką ......................................................................................... 35,00 zł
puree z buraka/ piklowana dynia/ oliwa ziołowa/ masło palone

Krem z pomidorów ..................... 20,00 zł
prażony słonecznik/ śmietana
garwolińska/ domowe Pesto

Pierogi nero z krewetkami ........................................................................ 45,00 zł
szparag morski/ pomidory koktajlowe/ emulsja winno-maślana

Chłodnik litewski ......................... 20,00 zł
botwinka/ kefir/ maślanka/ siekana
zielenina/ wiejskie jajko

Pieczony bakłażan ..................................................................................... 34,00 zł
smażone pomidory/ ser mozzarella/ domowe pesto/ sałaty sezonowe/ grzanka

Makaron penne......................................................................................... 32,00 zł
smażony boczniak/ rukola/ papryczka chilli/ czosnek w oliwie

SAŁATKI
SŁODKI TALERZ
Torcik Las Woda .......................... 25,00 zł
domowy biszkopt/ krem waniliowy/
marynowane truskawki/ smażone lody
Sorbet malinowy......................... 22,00 zł
domowa beza/ mascarpone/ owoce
sezonowe/ smażone maliny
Lava cake .................................... 25,00 zł
gorzka czekolada/ mango/ owoce
sezonowe/ migdały

Sałatka z chrupiącym boczniakiem .......................................................... 32,00 zł
sałaty sezonowe/ marynowane warzywa/ pomidorki cherry/ domowy vinegret/
grzanka

Sałatka z pieczonym filetem z łososia ..................................................... 44,00 zł
sałaty sezonowe/ szparag morski/ truskawki/ dresing miodowo-musztardowy/
grzanka

Sałatka z grillowaną piersią drobiową .................................................... 34,00 zł
sałaty sezonowe/ pomidorki koktajlowe/ warzywa ogrodowe/ sos czosnkowy/
grzanka

Menu

dziecięce

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

Domowy burger wołowy ..................................................................... 28,00 zł
Ser cheddar/ nasze prażynki/ colesław

Chrupiące kąski
z kurczaka zagrodowego...................................................................... 28,00 zł
frytki/ surówka z marchwi i pomarańczy

Makaron penne ....................................................................................................... 20,00 zł
sos pomidorowy/ ser dojrzewający

Naleśniki z twarogiem garwolińskim .................................................. 24,00 zł
owoce sezonowe/ sos malinowy

Pucharek lodowy ................................................................................. 20,00 zł
owoce krojone/ bita śmietana/ polewa czekoladowa/
kolorowe lentilki

danie
wegańskie

danie
wegetariańskie

danie
bez laktozy

danie
bez glutenu

