Przystawki/Sałatki
1.

Dania główne

Carpaccio wołowe na sałatce z rukoli, z koprem

1.

Stek ze strojnika serwowany na puree z topinamburu,

włoskim, kaparami, suszonym pomidorkiem, pistacją

z salsą pomidorową, fenkułem, chilli i miętą w sosie

i płatkami parmezanu, delikatnie zroszone oliwą

cytrusowym - 49 zł

pietruszkową - 28 zł
2.

2.

Polędwiczka z dorsza serwowana na puree z kaszy

Tatar wołowy z marynowanym borowikiem, cebulką,

gryczanej, podawana z marchewką i groszkiem

ogórkiem konserwowym, pudrem z musztardy Dijon,

strączkowym w marynacie mango z płatkami chilli

musztardą francuską, żółtkiem oraz tartym

i prażonym żółtkiem - 42 zł

parmezanem, serwowany z pieczywem i masłem

3.

Stek z polędwicy wołowej sous vide serwowany

- 36 zł
3.

na szpinaku, z konfiturą z białej cebuli,

Sałatka Cezar z kurczakiem, boczkiem, grzankami,

z ziemniaczkami duszonymi w maśle, podawany

pomidorkiem koktajlowym, parmezanem oraz chipsem

z sosem pieprzowym demi glace oraz pudrem

serowym - 30 zł
4.

grzybowym - 69 zł

Sałatka Cezar z krewetkami smażonymi w masełku

4.

czosnkowym z pietruszką i cebulką szalotką,

Karkówka z dzika marynowana w rozmarynie,

tłuczonym pieprzu i jałowcu, z musztardową glazurą,

serwowana z pomidorkiem i grzankami - 32 zł
5.

serwowana na kaszy pęczak w sosie

Bukiet sałat z plastrami fileta z kaczki sous vide,

z podwędzanej cebulki z leśnymi grzybami

z sosem jarzębinowym, serem dojrzewającym,

i buraczkami - 48 zł

prażonymi orzechami pekan i cytrusowym vinegrettem

5.

– 29 zł


Polędwiczka wieprzowa serwowana z ziemniakami
w boczku, puree z zielonego groszku, smażoną kapustą

wersja wege bez fileta z kaczki - 26zł

pak choi oraz sosem serowym - 39 zł

Zupy
1.

Makarony/Pierogi

Żurek podkarpacki z białą kiełbasą i boczkiem,

serwowany z ziemniakami, jajkiem i podwędzanym

1.

białym serem - 16 zł

2.

Zupa gulaszowa serwowana z warzywami, kwaśną

rukolą oraz prażonymi pestkami słonecznika i płatkami

śmietaną i domowym proziakiem - 23zł

3.

parmezanu - 38 zł

Krem porowy serwowany z szyjkami rakowymi

2.

smażonymi na oliwie pietruszkowej z czosnkiem,

Pierogi ze szpinakiem serwowane z masełkiem
ziołowym - 24 zł

obsypany szczypiorkiem – 16 zł


Makaron chitarra z krewetkami w sosie kokosowym
z curry, pomidorkiem koktajlowym, natką pietruszki,

3.

Wersja wege z grzankami, bez szyjek rakowych

Pierogi ruskie okraszone boczkiem i cebulką, serwowane
z kwaśną śmietaną - 23 zł

– 14 zł

Burgery
1.

Desery

Burger wołowy z sałatą, ogórkiem konserwowym,
1.

pomidorem, konfiturą z czerwonej cebuli, boczkiem,

oraz pianką z mango - 16 zł

serem, rukolą, podawany z frytkami stekowymi

2.

i ketchupem

Creme Brulee z różowym pieprzem, owocami
oraz lodem o smaku słonego karmelu - 16 zł

- 36 zł
2.

Tarta limonkowa z musem z białej czekolady, owocami

3.

Burger drobiowy w płatkach, z sałatą, pomidorem,

4.

ogórkiem, grillowanym ananasem, serem i krążkami

EL CLASSICO Lody w bezie z sosem toffi - 16 zł
Pavlowa z musem, bitą śmietaną i sezonowymi
owocami - 16zł

cebulowymi, serwowany z sosem mango-chilli - 32 zł
Szanowni Goście!
Wszystkie nasze dania produkujemy ręcznie, na miejscu, ze świeżych produktów, dlatego czas oczekiwania może wynosić do 30 min.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo pragniemy poinformować, iż dania z naszej karty mogą zawierać składniki wywołujące alergie. Szczegółowa lista alergenów znajduje się u kelnerów.
Dania rybne mogą zawierać ości. Niektóre dania mogą zawierać śladowe ilości alkoholu.

Menu dla najmłodszych

1. Rosół z makaronem - 10 zł
2. Pomidorowa z ryżem lub makaronem - 10 zł

3. Paluszki drobiowe w płatkach podawane z frytkami
i mizeria - 18 zł
4. Ziemniaczane gnocchi w sosie śmietanowym
z kurczakiem oraz surówką (marchewka z jabłkiem) - 18 zł

Coś na ząb (dania barowe)

1. Krewetki w cieście ziemniaczanym - 24 zł
2. Krewetki w panierce - 24 zł
3. Panierowane krążki cebulowe - 8 zł
4. Pierścienie kalmary w panierce - 10 zł
5. Sajgonki warzywne - 12 zł
6. Szczypce krabowe - 12 zł
7. Frytki cienkie - 7 zł
8. Frytki grube - 9 zł
9. Dodatki (sos czosnkowy, relish ogórkowy,
sos mango jalapenio, sos sweet chilli, majonez, ketchup) - 1,50 zł

Szanowni Goście!
Wszystkie nasze dania produkujemy ręcznie, na miejscu, ze świeżych produktów, dlatego czas oczekiwania może wynosić do 30 min.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo pragniemy poinformować, iż dania z naszej karty mogą zawierać składniki wywołujące alergie. Szczegółowa lista alergenów znajduje się u kelnerów.
Dania rybne mogą zawierać ości. Niektóre dania mogą zawierać śladowe ilości alkoholu.

