SAŁATKI
SAŁATKA Z INDYKIEM SOUS-VIDE 27,00 zł
karmelizowany filet z indyka, sałata rzymska, świeży szpinak, pomidorki, winogrono, granat,
orzechy włoskie, kiełki, autorski sos jogurtowo-majonezowy, pieczywo własnego wypieku)

SAŁATKA Z KREWETKAMI 26,00 zł
krewetki smażone na masełku czosnkowym, mix sałat, ogórek, pomidor,
orzeszki ziemne, sezam, pieczywo własnego wypieku

ZUPY
KREM Z KALAFIORA z białym serem wędzonym na świeżo bezpośrednio przed podaniem
i aromatyzowaną oliwą 13,00 zł
ZUPA (KREM) CEBULOWA z grzankami i żółtym serem 13,00 zł
ROSÓŁ domowy z makaronem ręcznie robionym 13,00 zł

DANIA GŁÓWNE
POLICZKI WOŁOWE duszone w sosie własnym, kluski ze szpinakiem,
blanszowane warzywa (marchewka, pietruszka, seler) 45,00 zł
STEK Z POLĘDWICY WOŁOWEJ z masłem czosnkowym,
groszek cukrowy, ziemniaki z tymiankiem smażone na maśle 65,00 zł
KOTLET DE VOLAILLE z masłem czosnkowym, frytki belgijskie, zestaw surówek 39,00 zł
PĘCZOTTO z leśnymi grzybami i dynią, spaghetti z cukinii
z suszonym pomidorem, mix sałat, sos vinegrette 25,00 zł
POLĘDWICZKA WIEPRZOWA z borowikami w śmietanie, makaron tagliatelle 39,00 zł
ROLADA ŚLĄSKA WOŁOWA kluski ziemniaczane, sos, czerwona kapusta 44,00 zł
ŁOSOŚ GRILLOWANY szpinak duszony z czosnkiem, chipsy z parmezanu, frytki belgijskie 52,00 zł
KREWETKI smażone na maśle, spaghetti warzywne (cukinia, marchewka),
sos śmietanowo–koperkowy 40,00 zł
PLACEK PO WĘGIERSKU z gulaszem wołowym 29,00 zł
BACON BURGER z frytkami belgijskimi 27,00 zł
(bułka pszenna, wołowina, chrupiący boczek, cheddar, sałata,
pomidor, ogórek konserwowy, cebula)

ZESTAWY DZIECIĘCE
NUGETSY Z KURCZAKA z frytkami i surówką z marchewki z owocami 20,00 zł
ZRAZIK WIEPRZOWO-WOŁOWY w sosie 21,00 zł
z kluseczkami ziemniaczanymi i sałatką z kapusty czerwonej

DESERY
ZŁOTA KULA 15,00 zł
mus waniliowy z nutą chałwy w białej czekoladzie, z wiśniami i kruszonką czekoladową

BEZA PAVLOVA 15,00 zł
z bitą śmietaną, owocami sezonowymi i sosem malinowym własnej produkcji

ZŁOTA JESIEO 15,00 zł
konfiturowana renkloda z nutą Amaretto, brzoskwinia, kruszonka, prażone płatki migdałów, bita śmietana

NAPOJE
HERBATA 6,00 zł
HERBATA JESIENNA 12,00 zł
KAWA LAVAZZA 7,00 zł
CAPPUCCINO 10,00 zł
LATTE 10,00 zł
LATTE JESIENNE 13,00 zł
SOK 6,00 zł
COCA-COLA/FANTA/SPRITE 6,00 zł
WODA gazowana/niegazowana 5,00 zł
WODA niegazowana w karafce 7,00 zł
PIWO
SCHLAPPESEPPEL 12,00 zł
ŻYWIEC 0,3 l 6,00 zł
ŻYWIEC 0,5 l 8,00 zł
TYSKIE 0,5 l 7,00 zł
KARMI 0,5 l 8,00 zł
RADLER 0,5 l 8,00 zł
ŻYWIEC bezalkoholowy 8,00 zł
DRINKI
APEROL SPRITZ 19,00 zł
MOJITO 16,00 zł
SEX ON THE BEACH 15,00 zł
WINA (150 ml)
BIAŁE (wytrawne/półwytrawne/półsłodkie) 10,00 zł
CZERWONE (wytrawne/półwytrawne/półsłodkie) 10,00 zł
WINO BIAŁE BEZALKOHOLOWE 8,00 zł
POZOSTAŁE ALKOHOLE (50 ml)
JACK DANIELS 13,00 zł
LUKSUSOWA 6,00 zł
FINLANDIA 8,00 zł

