MENU MAJ 2020

PRZYSTAWKI / STARTERS


Tatar wołowy z żółtkiem przepiórczym, pikle, majonez z
lubczykiem /

19 zł

(do tatara podajemy pieczywo naszego wypieku foccacia, bułeczki )

Beef tartare with quail yolk, pickles, lovage mayonnaise
(we serve our baked bread - focaccia, rolls)

SAŁATKI / SALADS


Sałata rzymska z grillowanym kurczakiem, piklowaną cebulą,
grzanki, sos cezar /

25 zł

Lettuce with grilled chicken, pickled onions, croutons, Caesar
dressing


Sałata rzymska z piklowaną cebulą, smażonymi szparagami,
wędzonym twarogiem /

25 zł

Lettuce with pickled onions, fried asparagus, smoked cottage
cheese
(we serve our baked bread - focaccia, rolls)

ZUPY / SOUP


Żurek wielkopolski z białą kiełbasą /

13 zł

Żurek – Polish sour soup with white sausage


Krem pomidorowy z szczypiorkową tapioką /

13 zł

Tomato cream with chives tapioca

DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSE


Karmelizowana pierś z kurczaka supreme, maślane puree
ziemniaczane, zielone szparagi, marchewka, sos tymiankowy /

35 zł

Caramelized chicken breast supreme, mashed potatoes, green
asparagus, carrots, thyme sauce


Confitowana, pieczona karkówka z sosem mięsno-borowikowym,
kopytka, duszona biała kapusta z koprem /

35 zł

Confit, roasted pork neck with mushroom sauce, potato dumplings,
stewed white cabbage with dill
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Pieczone udka z kaczki, modra kapusta na winie, kluska śląska, sos 39 zł
demi /
Roasted duck legs, red cabbage in wine, potato dumpling, demi
sauce,



Polędwica z dorsza z czarną soczewicą, bobem i zielonymi
szparagami, sos veloute rybny /

39 zł

Cod loin with black lentils, broad beans and green asparagus, fish
veloute sauce
PIEROGI


Pierogi z serem i paloną na słodko bułką tartą (6 sztuk) /

25 zł

Pierogi filled with white cheese and sweet roasted breadcrumbs (6
pieces)


Pierogi z mięsem z kaczki i gęsiny, duszona biała kapusta (6 sztuk)

25 zł

Pierogi filled with duck and goose meat, stewed white cabbage (6
pieces)


Pierogi ruskie z okrasą (6 sztuk) /
Pierogi with potato, white cheese, onion with grease (6 pieces)

25 zł

DLA DZIECI / FOR KIDS


Sznycelek drobiowy puree ziemniaczane surówka z marchewki /

19 zł

Chicken schnitzel with mashed potatos and carrot salad
DESERY / DESSERTS


Lody z konfiturą owocową /

10 zł

Ice cream with fruit jam


Tradycyjna szarlotka z lodami waniliowymi /

15 zł

Traditional apple pie with vanilla ice cream
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