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NA DOBRY POCZ TEK
Carpaccio z polędwicy wołowej z crostini, szt.,15,00 zł
Vol-au-vents z łososiem/kurczakiem pod sosem beszamelowym, szt.,15,00 zł
Mieszane sałaty w sosie vinegret z kurczakiem i grzankami, szt.,10,00 zł
Piero ki z kapustą i grzybami, 3szt./os., 8,00 zł
Piero ki z delikatnym farszem kurkowym, 3szt./os., 8,00 zł
Piero ki po stropolsku z ziemniakami i cebulką, 3 szt./os., 6,00 zł
Piero ki ze szpinakiem w sosie serowym, 3 szt./os., 8,00 zł
Placki ziemniaczane podane ze mietaną, szczypiorkiem i łososiem, 3 szt./os.,
8.00 zł
Sma ony brie w orzechach podany na mieszanych sałatach z dressingiem
malinowym, szt., 10,00 zł
Rolada serowa z farszem drobiowo-pieczarkowym podana na sałatach

ZUPY
Rosół z makaronowymi limaczkami, 300ml/os. 7,00 zł
Rosół z kurkami i kładzionymi kluseczkami, 300ml/os., 7,00 zł
Rosół tradycyjny, 300ml/os., 6,00 zł
Rosół z pulpecikami i makaronem gwiazdki, 300ml/os., 6,00 zł
Zupa brokułowa z łososiem i grzankami, 300ml/os., 8,00 zł
Zupa cygańska z kurczakiem i warzywami, 300ml/os., 8,00 zł
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Zupa gulaszowa z wołowina i wie ą papryką, 300ml/os., 9,00 zł
Zupa kanadyjska z mięsem wieprzowym i pieczarką, 300ml/os., 8,00 zł
Zupa grecka, 300ml/os., 8,00 zł
Flaczki tradycyjne, 300ml/os., 6,00 zł
Barszcz czerwony, 300ml/os., 6,00 zł
Zupa chedar z krewetkami, 300ml/os., 10,00 zł
Zupa Krem ze szparagów z lubczykiem, 300ml/os., 10,00 zł
Zupa krem ze wie ych pomidorów z bazylią i grzankami, 300 ml/os., 10,00 zł
Zupa krem neapolitańska, 300ml/os., 6,00 zł
Zupa krem ze wie ego ogórka, 300ml/os., 8,00 zł
Kremowa zupa z łososia, 300ml/os., 8,00 zł
Zupa borowikowa z domowymi łazankami, 300ml/os., 8,00 zł
urek z borowikami i kładzionymi kluseczkami, 300ml/os., 7,00 zł
urek po staropolsku z prawdziwkami w chlebie, 300ml/os., 7,00 zł
urek po staropolsku z białą kiełbasą i jajkiem, 300ml/os., 7,00 zł
Zupa cebulowa, 300ml/os., 6,00 zł
Forszmak, 300ml/os., 8,00 zł
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DANIA GOR CE SERWOWANE JAKO GŁÓWNE DANIE
Polędwiczki duszone w urawinie z jabłkiem podane z młodymi ziemniakami
z koperkiem i salsą warzywną, 150g/os., 28,00 zł
Polędwiczki wieprzowe duszone w kurkach i rozmarynie podane ziemniakami
opiekanymi i sałatami w sosie vinegret, 150g/os., 29,00 zł
Polędwica wołowa w sosie brandy podana z młodymi ziemniakami i groszkiem
mamut, 150g/os., 45,00 zł
Polędwiczki wieprzowe w sosie jałowcowym z jabłkiem zapieczonym
z urawiną, 150g/os., 55,00 zł
Schab w sosie liwkowym, 150g/os., 22,00 zł
Plastry duszonego schabu w wie ych pomidorach i bazylii podanego
z makaronem wstą ki, 150g/os., 23,00 zł
Zawijas ze schabu z niespodzianką podany z ziemniakami puree i surówką
z kapusty pekińskiej, 150g/os., 24,00 zł
Szynka po staropolsku z kapustą litewską/młodą i pyzami ląskimi,150g/os.,
26,00 zł
Karkówka duszona w sosie mascarpone z pieczarką i pomidorami podana
z ziemniakami puree, 150g/os., 25,00 zł
Kotlety wieprzowe w sosie liwkowym podane z ziemniakami opiekanymi
i surówką z marchwi, 150g/os., 22,00 zł
Kotleciki cielęce podane na sosie ze wie ych prawdziwków z blanszowanymi
warzywami i kluseczkami lepionymi na włoski sposób, 150g/os., 45,00 zł
Roladki z indyka faszerowane wie ym szpinakiem oraz kurczakiem podane
z młodymi ziemniakami na sosie koperkowym oraz sałatką z ogórka, 180g/os.,
25,00 zł
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Roladki truflowe faszerowane suszonymi pomidorami i szynką parmeńską
podane z ry em szafranowym/ ziemniakami i surówką z suszonych pomidorów,
180g/os., 35,00 zł
Indyk po florencku podany z roqu warzywnym, 150g/os., 25,00 zł
Gę w sosie urawinowym podana ze sma onymi ziemniaczkami oraz
warzywami blanszowanymi, 200g/os., 38,00 zł
Dorsz w sosie mietanowym/chrzanowym podany z ziemniakami i surówką
z marchwi, 200g/os., 26,00 zł
Łoso grillowany podany z ziemniakami i surówką z pomidorów, 200g/os.,
28,00 zł
Łoso duszony w pomidorach i bazyli, 200g/os., 30,00 zł
Łoso podany na musie z kalafiora z rosotto z kaszy jęczmiennej z orzechami
i cykorią, 200 g/os., 35,00 zł
Łoso podany z dzikim ry em na sosie szpinakowym z brokułami, 200g/os.,
28,00 zł
Sandacz duszony w pieczarkach podany z ziemniakami, 200g/os., 30,00 zł
Sola w sosie neapolitańskim podana z kaszą kus kus, 200g/os., 25,00 zł
Halibut duszony w jarzynach, 200g/os., 40,00 zł
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DANIA GOR CE CD., SERWOWANE JAKO III DANIE
Polędwiczka faszerowana wykwintnym serem, otulona
boczkiem, 150g/os., 16,00 zł

wie o wędzonym

eberka zapieczone w miodzie, 200g/os., 14,00 zł
Podudzia z kurczaka w sosie imbirowo miodowym, 150 g/os., 15,00 zł
Pstrąg pieczony podany na sałatce ze wie ych ogórków i pra onych płatków
z migdałów, 150g/os., 22,00 zł
Sandacz duszony w pieczarkach, 200 g/os., 30,00 zł
Steki z łososia na sosie ma lano czosnkowym, 200 g/os., 32,00 zł
Pstrąg w płatkach z migdałów, 200 g/os., 20,00 zł
Krewetki na gorąco z ry em szafranowym, 150g/os., 25,00 zł

DODATKI DO POTRAW
Ziemniaki opiekane, porcja/os., 3,00 zł
Ziemniaki gotowane posypane wie ym koperkiem, porcja/os., 3,00 zł
Puree ziemniaczane, porcja/os., 3,00 zł
Łódki ziemniaczane zapiekane z winem i rozmarynem, porcja/os., 3,00 zł
Dziki ry , porcja/os., 3,00 zł
Fasolka szapargowa z orzeszkami pini, porcja/os., 5,00 zł
Warzywa z pary (brokuł, kalafior, marchewka), porcja/os., 5,00 zł
Salsa warzywna, porcja/os., 5,00 zł
Sałaty z warzywami sezonowymi w sosie winegret, porcja/os., 5,00 zł
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Sałaty z warzywami sezonowymi w sosie jogurtowym, porcja/os., 5,00 zł
Surówka z pomidorów, czerwonej cebuli i i suszonych pomidorów na ostro,
porcja/os., 5,00 zł

PRZYSTAWKI NA ZIMNO
Mięsa
Schab po warszawsku, porcja/os., 7,50 zł
Schab z farszem chrzanowym, porcja/os., 7,50 zł
Ro ki schabowe w galarecie, porcja/os., 7,50 zł
Roladki z rozbefu wołowego z gruszką podane w galarecie, porcja/os., 7,50 zł
Cięlęcina pieczona podana z sosem z tuńczyka i kaparami, porcja/os., 7,00 zł
Karkówka faszerowana grzybami le nymi, porcja/os., 7,00 zł
Mięso wieprzowe z orzeszkami pini zapieczone w cie cie francuskim, porcja/os.,
7,00 zł
Tatar tradycyjny z dodatkami, porcja/os., 8,00 zł
Boczek rolowany z kurkami, porcja/os., 6,00 zł
Wędliny pieczone, porcja/os., 7,00 zł
Galaretka z nó ek, porcja/os., 6,00 zł
Mieszki z szynki parmeńskiej, porcja/os., 8,00 zł
Kurczak garnirowany z chrzanem w galarecie, porcja/os., 6,00 zł
Kurczak z pistacjami i ró owym pieprzem, porcja/os., 7,00 zł
Kurczak faszerowany liwką i morelą, porcja/os., 6,50 zł
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Tymbaliki z kurczaka, porcja/os., 6,00 zł
Indyk w maladze, porcja/os., 7,00 zł
Mieszki z indyka nadziewane pieczarkami, porcja/os., 7,00 zł
Rolada z indyka z nadzieniem z sera i warzyw, porcja/os., 7,00 zł
Kaczka w pomarańczach, porcja/os., 10,00 zł
Pasztet z kaczki z urawiną i chrzanem, porcja/os., 6,00 zł
wie a papryka z serem ółtym w towarzystwie delikatnego serka owinięta
szynką, porcja/os., 6,00 zł
Papryka pieczona nadziewana serem i szynką, , porcja/os., 6,00 zł
Szparagi owijane szynką w delikatnym sosie
porcja/os., 8,00 zł

mietanowo-chrzanowym,

Szparagi owinięte rozbefem pieczonym na zimno w sosie chrzanowym,
porcja/os., 8,00 zł
Rolada szpinakowa z suszonymi pomidorami i szynką, porcja/os., 6,50 zł
Ser kozi owinięty szynką szwarcwaldzką, , porcja/os., 8,00 zł
Mozzarella owinięta szynką szwarcwaldzką, porcja/os., 7,00 zł

Przek ski bezmięsne
Ser kozi otulony grillowaną cukinią, , porcja/os., 8,00 zł
Deska wykwintnych serów, porcja/os., 8,00 zł
Szpinak w cie cie francuskim zapieczony z mozzarellą, porcja/os., 7,50 zł
Rolada szpinakowa z suszonymi pomidorami, porcja/os., 6,50 zł
Krewetki w vol-au-vents, du a sztuka/os., 10 zł, mała sztuka/os., 8,00 zł
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Pomidory faszerowane serem feta, 2 szt./os., 7,00 zł
Pomidory z serem mozzarella i bazyliowym sosem pesto, porcja/os., 5 zł
Mix jaj, porcja/os., 5 zł
Pomidorki koktajlowe z musem bazyliowym, 2 szt./os., 6,00 zł

Ryby
Pstrąg w galarecie z brokułami, porcja/os., 8.00 zł
Pstrąg faszerowany w cało ci, porcja/os., 8,00 zł
Rolada z pstrąga nadziewana kurkami, porcja/os., 7.00 zł
Kurki zatopione w pstrągu, 70g/os., 6,00 zł
Roladki z wędzonego łososia, porcja/os., 7,00 zł
Łoso na melonie, porcja/os., 7,00 zł
Łoso w sosie musztardowym, porcja/os., 8,00 zł
Łoso w cie cie francuskim, 70g/os., 7,00 zł
Tatar z łososia z kaparami, 100g/os., 10,00 zł
led w trzech smakach (korzenny pod pierzynką, po wileńsku, po kaszubsku),
80g/os., 5,00 zł
Grenadier w sosie słodoko-kwa nym, porcja/os., 7,00 zł
Ryba po bałkańsku, porcja/os., 7,00 zł
Roladki z tortilli z suszonymi pomidorami i tuńczykiem, porcja/os., 7,00 zł
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SAŁATKI
Sałatka z figami i serem pecorino, porcja/os., 8,00 zł
Sałatka ze wie ymi owocami i sosem marsala oraz szynką parmeńską,
porcja/os., 8,00 zł
Mieszane sałaty z kiełkami i zielonymi oliwkami lub z flambirowaną
polędwiczką, porcja/os., 8,00 zł
Sałatka chłopska z kuleczkami serowymi, porcja/os., 6,00 zł
Sałatka Szefa Kuchni, porcja/os., 7,00 zł
Sałatka brokułowa (pomidor wie y, brokuły, czosnek marynowany, jajko,
koper, pra one pestki słonecznika) w sosie jogurtowo-majonezowym,
porcja/os., 7,00 zł
Sałatka selerowa z szynką i kukurydzą, porcja/os., 7,00 zł
Sałatka migdałowa, porcja/os., 7,00 zł
Sałatak liwkowa, porcja/os., 7,00 zł
Sałatka Cobb Salad, porcja/os., 9,00 zł
Sałatka kabanosowa, porcja/os., 7,00 zł
Sałatka grecka, porcja/os., 8,00 zł
Sałatka łososiowo-kaparowa, porcja/os., 8,00 zł
Sałatka jarzynowa, porcja/os., 6,00 zł
Sałatka ródziemnomorska, porcja/os., 7,00 zł
Sałatka krabowa, porcja/os., 9,00 zł
Sałatka francuska, porcja/os., 6,00 zł
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Sałatka ledziowa, porcja/os., 6,00 zł
Sałatka Panderosa (soczysta pier z kurczaka, orzechy włoskie w miodzie, ser
gorgonzola, winogron czerowny, seler naciowy i kawałeczki kwasnego jabłka),
cało ć podana z bukietem warzyw, polana wybornmym sosem „blue cheese“,
porcja/os., 10,00 zł
Sałatka z grillowanym kurczakiem podanym na sałacie lodowej w towarzystwie
truskawkowych pomidowrków i pra onych orzechów pini w sosie parmezanowym, porcja/os., 8,00 zł

POTRAWY DLA NAJMŁODSZYCH
Domowy rosół z pulpecikami i makaronem gwiazdki
Misiowe kotleciki z indyka podane z frytkami i kolorowymi warzywami (sałatka
salsa)
Pulpeciki Kubusia Puchatka z sosikiem mietanowym oraz marchewką
z groszkiem Królika i ziemniakami puree Kłapołuchego

DESERY
Karmelowy puchar pełen lodów waniliowych z dodatkami, porcja/os., 8,00 zł
Lody z goracymi malinami i bitą mietaną, porcja/os., 8,00 zł
Lody zapieczone w bezie z sorbetem z truskawek, porcja/os., 9,00 zł
Morele zapieczone w miodzie i płatkach migdałów, podane z kulką lodów
waniliowych, porcja/os., 10,00 zł
Szarlotka prosto z pieca z kulką lodów waniliowych, porcja/os., 8,00 zł
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Tarta na gorąco z owocami i kulką lodów waniliowych, porcja/os., 8,00 zł
Racuchy pod miodową nutą, 2 szt./os., 8,00 zł
Deser bezowy z owocami, porcja/os., 10,00 zł
Ciastko czekoladowe, porcja/os., 10,00 zł
Torcik truflowy, porcja/os., 10,00 zł
Deser prowansalski, porcja/os., 10,00 zł

Życzymy smacznego!
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