Informacje o alergenach dostępne u szefa kuchni.
- danie wegetariańskie
- danie pikantne

Godziny otwarcia:
Pn – Czw: 11:00 – 22:00, Pt – Sb: 11:00 – 23:00, Nd: 11:00 – 22:00
Ostatnie zamówienia na dania przyjmujemy pół godziny przed
zamknięciem restauracji.

Tatar z polędwicy wołowej

29,-

(cebula, ogórek kiszony, kapary, anchois, majonez ziołowy, podpłomyk)

Złociste pierogi z dziczyzną

12,-

(kwaśna śmietana, cebula duszona na maśle) 3 szt.

Krem z cukinii

11,-

(podawany z salsą pomidorowo - bazyliową)

Zupa dnia
(zapytaj kelnera)

11,-

Stek z polędwicy wołowej

65,-

(ziemniaki z ogniska, mix sałat, bazyliowy winegret, lody z zielonego pieprzu)

Antrykot grilowany

49,-

(frytki, grillowane warzywa, lody z zielonego pieprzu lub sos demi glace z gorczycą)

Ragu z dzika

38,-

(gulasz z dziczyzny aromatyzowany żubrówką, chicche ziemniaczane, warzywa,)

Klasyczny schab z kością

27,-

(puree ziemniaczane, mizeria)

Filet z kurczaka

27,-

(kasza bulgur z masłem, grillowana cukinia, pomidor koktajlowy, sos szpinakowy)

Pstrąg grilowany
(frytki, mix sałat)

33,-

Strozzapreti z kurczakiem

26,-

(gruszka, mięta, prażone migdały, sos curry)

Tagliatelle orkiszowe

24,-

(cukinia, pomidor koktajlowy, migdały, pesto z rukoli i bazylii)

Spaghetti z krewetkami

28,-

(pomidor suszony, pietruszka zielona, czosnek, cukinia, wino, sos pomidorowy)

Ruskie

17,-

(podawane z cebulą duszoną na maśle) 9 szt.

Z owocami
(podawane z cukrem, śmietaną, sosem owocowym) 9 szt.

17,-

100% Wołowy classic

25,-

(sos czosnkowy, sałata, czerwona cebula, ogórek konserwowy, ser, boczek, frytki )

100% Wołowy na ostro

26,-

(pikantny sos paprykowy, rukola, cebula, papryczki jalapeno, ser, boczek, frytki)

Z kurczakiem

24,-

(sos paprykowy, sałata, czerwona cebula, ogórek konserwowy, ser, frytki)

Szarpana dzika wieprzowina

24,-

(sos paprykowy, colesław, czerwona cebula, ogórek konserwowy, ser, frytki)

Wegetariański z grillowanym serem kozim

24,-

(pesto z sosem czosnkowym, rukola, czerwona cebula, marynowana cukinia, konfitura
malinowa, frytki)

Margarita

19,-

(sos pomidorowy, ser, bazylia)

Lotaryński

22,-

(sos pomidorowy, ser, boczek)

Włoski
(sos pomidorowy, ser, boczek, rukola, pomidor koktajlowy)

24,-

Z kurczakiem

22,-

(mix sałat, pomidor koktajlowy, ogórek zielony, prażone pestki dyni, sos jogurtowy)

Z grillowanym serem kozim

24,-

(mix sałat, gruszka marynowana w zielonym pieprzu, orzechy włoskie, suszony pomidor,
winegret bazyliowy)

Z krewetkami

27,-

(mix sałat, mango, pomidor koktajlowy, grejpfrut, ser lazur, winegret bazyliowy)

kasza bulgur

5,-

frytki

6,-

puree ziemniaczane

5,-

coleslaw

5,-

mizeria

7,-

mix sałat

7,-

grillowane warzywa

7,-

Panna cotta kokosowa

12,-

(owoce, sos owocowy)

Tarta z owoców sezonowych

13,-

(owoce, lody śmietankowe)

Beza

14,-

(mus mascarpone, owoce, sos owocowy)

Deser lodowy

14,-

(3 gałki: truskawka, czekolada, słony karmel, piasek orzechowy, owoce, sos owocowy)

Zupa krem pomidorowy

7,-

Fileciki z kurczaka

14,-

(frytki, mizeria)

Spaghetti z kurczakiem w sosie pomidorowym

14,-

Podpłomyk z nutellą

10,-

Deser lodowy

9,-

(2 gałki: śmietanka, truskawka, sos owocowy)

