Na zdrowie!
Menu sezonowe

Placuszki z cukinii z sosem jogurtowym

28 zł

Zupa krem z selera z chipsami z pora i marchewki

19 zł

Filet z pstrąga w papilocie z warzywami

46 zł

Tarta rustykalna z sosem angielskim

23 zł

Przekąski i sałaty
Półmisek przekąsek dla dwojga
pita, krem z bakłażana, krewetki, kurczak, pikantna sałatka, grzanki
Tatar wołowy "na bogato"
grzyby marynowane, cebula, ogórek konserwowy, zółtko

55 zł

46 zł

Krewetki w emulsji maślanej
chilli, natka pietruszki, grzanka czosnkowa

39 zł

Sałatka z polędwicą wołową
mango, rukola, pomidorki, sos sezamowym, chilli, kolendra

39 zł

Sałatka Cezar
sałata rzymska, grillowany kurczak, pomidorki koktajlowe, parmezan

35 zł

Zupy
Rosół z domowym makaronem

18 zł

Żurek

23 zł

Krem z pomidorów

20 zł

Pikantna zupa rybna

28 zł

Krem z kalafiora
na mleku kokosowym z chipsami z jarmużu

25 zł

Dania główne
Stek z polędwicy wołowej z grilla z sosem z brandy
grillowane warzywa, ziemniaki pieczone

85 zł

Rostbef na skwierczącej patelni z warzywami
bataty, papryka palona, pieczony czosnek, puree z zielonego groszku

88 zł

Kotlet schabowy
duszona kapusta, pieczone ziemniaki

45 zł

Filet z sandacza
kluseczki z palonej papryki, brokuł

56 zł

Filet z pstrąga
z ziemniakami au gratin

54 zł

Makaron tagliatelle w sosie śmietanowym
z kurczakiem i szparagami

44 zł

Pierogi z brokułem i serem feta

32 zł

Pierogi z cielęciną

36 zł

Dodatki
Frytki

12 zł

Mix sałat z sosem vinaigrette

14 zł

Puree ziemniaczane

12 zł

Kopytka z wody

12 zł

Desery
Sernik nowojorski
lody, kruszonka czekoladowa, gruszka

28 zł

Torcik bezowy z owocami

25 zł

Czekoladowe Lava Cake z wiśniami

28 zł

Lody z gorącymi malinami

24 zł

Menu dla dzieci
Rosół z domowym makaronem

18 zł

Zupa pomidorowa z domowym makaronem

18 zł

Lizaki z piersi kurczaka
frytki, surówka

22 zł

Makaron spaghetti z sosem bolognese

22 zł

Frytki domowe

12 zł

Naleśniki z czekoladą

16 zł

