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Drodzy Goście,

jeżeli mają Państwo ograniczenia wynikające ze specjalnej diety,                         

uczuleń lub po prostu kaprys na coś wyjątkowego,

postaramy się spełnić każde życzenie.

Prosimy przekazać je Szefowi Kuchni, Andrzejowi Sawce.     

Dear Guests,

If You have any requests due to a special diet and/or an allergy  

or maybe a desire for something “to die for” – make a wish

and we’ll do our best to fulfill it.

Just ask the Chef Andrzej Sawka.

 SMACZNEGO! ENJOY YOUR MEAL!
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Godziny otwarcia / Opening hours 

13:00–23:00
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Lista alergenów dostępna jest u obsługi kelnerskiej / A list of allergens is available from the waiter service

    regionalne / regional 
  wegetariańskie / vegetarian

  bezlaktozowe / lactose–free
  bezglutenowe / gluten–free

 Pstrąg wędzony z babką ziemniaczaną i kwaśną śmietaną 
Smoked trout with potato cake and sour cream

46 PLN

Śledź macerowany w oleju lnianym 
Herring macerated in linseed oil

42 PLN

 Tatar z sarny z żurawiną 
Roe deer tartar with cranberry

59 PLN

Befsztyk tatarski z frytkami
Steak tartar with fries

54 PLN

 Sałatka z pieczoną dynią i serami łomnickimi
Salad with roasted pumpkin and regional cheese

38 PLN

 Placek ziemniaczany z borowikami w śmietanie                                                                                          
Potato pancake with porcini mushrooms in cream

44 PLN

 Borowiki w śmietanie z grzankami i parmezanem                                                                                         
Porcini mushrooms in cream with croutons and Parmesan cheese

48 PLN

Kopytka dyniowe z serami łomnickimi  
Pumpkin dumplings with local cheeses

39 PLN

Przystawki / Appetizers
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Lista alergenów dostępna jest u obsługi kelnerskiej / A list of allergens is available from the waiter service

    regionalne / regional 
  wegetariańskie / vegetarian

  bezlaktozowe / lactose–free
  bezglutenowe / gluten–free

 Krem dyniowy z prażonymi na miodzie orzechami nerkowca 
Pumpkin cream soup with roasted in honey cashews

36 PLN

 
 

Zupa rybna Warszawa Wschodnia 
Fish soup Warszawa Wschodnia

56 PLN

Rosół z perliczki z kluskami kładzionymi 
Guinea fowl soup with noodles

36 PLN

Zupa grzybowa z kaszą
Mushroom soup with groats

36 PLN

Zupy / Soups
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Lista alergenów dostępna jest u obsługi kelnerskiej / A list of allergens is available from the waiter service

    regionalne / regional 
  wegetariańskie / vegetarian

  bezlaktozowe / lactose–free
  bezglutenowe / gluten–free

 Comber jagnięcy z purée z czerwonej kapusty i gratin ziemniaczanym 
Lamb saddle with red cabbage purée and potato gratin

89 PLN

Jesiotr na maśle z bisque rakowym i skorzonerą
Sturgeon in butter, crayfish bisque, scorzonera

86 PLN

Pieczeń cielęca w sosie grzybowym
Roast veal in mushroom sauce

69 PLN

Sznycel cielęcy Mateusza Gesslera
Veal schnitzel by Mateusz Gessler

74 PLN

Polędwica Maȋtre d’Hôtel  
Tenderloin Maȋtre d’Hôtel

110 PLN

Kaczka pieczona po polsku                                                                                          
Polish style roasted duck

78 PLN

  Pstrąg z patelni z warzywami i pieczonymi ziemniakami                                                                                         
Pan trout with vegetables and baked potatoes

59 PLN

Risotto dyniowe z pieczoną dynią i serem kamiennogórskim                                                                                          
Pumpkin risotto with roasted pumpkin and regional cheese

64 PLN

Linguine z truflami 
Linguine with truffles

69 PLN

Pierogi z jagnięciną w consommé 
Lamb dumplings in consommé

52 PLN

Dania główne / Main courses
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Lista alergenów dostępna jest u obsługi kelnerskiej / A list of allergens is available from the waiter service

    regionalne / regional 
  wegetariańskie / vegetarian

  bezlaktozowe / lactose–free
  bezglutenowe / gluten–free

Sernik z białą czekoladą 
White chocolate cheesecake

29 PLN

 Beza Warszawa Wschodnia
Meringue Warszawa Wschodnia

29 PLN

Lody (słony karmel, truskawkowe, śmietankowe, czekoladowe) 
Ice creams (salty caramel, strawberry, cream, chocolate)

29 PLN

 Parfait z białej czekolady i koziego sera z polskimi jabłkami
White chocolate and goat cheese parfait with Polish apples

29 PLN

Desery / Desserts
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Lista alergenów dostępna jest u obsługi kelnerskiej / A list of allergens is available from the waiter service

    regionalne / regional 
  wegetariańskie / vegetarian

  bezlaktozowe / lactose–free
  bezglutenowe / gluten–free

Sznycelki z kurczaka z frytkami i surówką z marchewki 
Chicken schnitzels with fries and carrot salad

29 PLN

Spaghetti z sosem bolońskim 
Spaghetti with bolognese sauce

29 PLN

Dorsz w chrupiącym panko z frytkami i surówką z marchewki 
Cod fish in crispy panko with fries and carrot salad

34 PLN

Rosół z makaronem bez pietruszki
Chicken broth with noodles

16 PLN

Zupa pomidorowa z makaronem
Tomato soup with noodles

16 PLN

  Frytki  
Fries

8 PLN

 Gofry z owocami sezonowymi i cukrem pudrem                                                                                          
Waffles with seasonal fruits and powdered sugar

24 PLN

 Pancakes z owocami i bitą śmietaną                                                                                 
Pancakes with fruits and whipped cream

22 PLN

Menu dla dzieci / Kids menu


