Przystawki - Starters
Carpaccio z polędwicy wołowej podane na sałacie z
parmezanem

22,00

Befsztyk tatarski

22,00

Płyta zakąsek

42,00

Pieczarki w cieście podane z sosem szczypiorkowym

14,00

Krewetki z pomidorkami cherry na maśle czosnkowokoperkowym

32,00

Bruschetta z salsą pomidorowo – ziołową

10,00

Beef tenderloin Carpaccio served on a lettuce with parmesan cheese
Przygotowany ze świeżej wołowiny z dodatkiem żółtka, ogórka i cebuli
Beefsteak Tatar style with egg yolk, gherkin and onion
Grissini z szynka parmeńska, łosoś wędzony, kapary, camembert, winogrono,
mozzarella z pomidorem i bazylią, hiszpańskie oliwki,
Appetizer plate : Grissini with Parma ham, salmon, capers , camembert,
grapes, mozzarella with tomato and basil , Spanish olives,
Podane ze świeżą sałatą i grzanką czosnkową
Champignon in pastry served with chives sauce

Podane ze świeżą sałatą i grzanką czosnkową
Prawns with cherry tomatoes in garlic-dill butter served with fresh salad and
garlic toast
Bruschetta with tomato-herb salsa

Zupy - Soups
Zupa dnia

10,00

Soup of the day

Barszcz czerwony z krokietem

10,00

Borsht and rolled crispy crepe

Zupa pomidorowa z makaronem

9,00

Tomato soup with noodles

Żurek staropolski z ziemniakami lub w chlebie

12,00

Węgierska zupa gulaszowa

12,00

Polish rye soup with potatoes or in bread

Hungarian goulash soup

Sałatki - Salads
Podawane z pieczywem

Grecka

16,00

Mix sałat, pomidor, ogórek, papryka, cebula, ser feta, oliwki, sos winegret
Tomato, cucamber, pepper, onion, vinaigrette sauce
18,00

Rzymska

Kurczak, mix sałat, pomidor, ogórek, cebula, pestki dyni, starty parmezan, sos
winegret

Chicken , tomato, cucumber , onion , roasted pumpkin seeds, freshly
grated parmesan, vinaigrette sauce

19,00

Lazurowa

Łosoś, mix sałat, rukola, pomidor cherry, gruszka, ser lazur, czarny sezam, sos
francuski
Salmon, rocket , tomato cocktail , pear, blue cheese , black sesame, French
dressing

18,00

Bawarska

Bekon, mix sałat, jajko, ser camembert, szparagi, sos winegret
Bacon , egg , cheese, camembert , asparagus, vinaigrette sauce
19,00

Śródziemnomorska

Kalmary panierowane, mix sałat, ogórek, pomidor cherry, sos francuski
Crumbed calamari with herbage sauce served with lettuce mix

Zestawy dziecięce - Kids meal
Fileciki z kurczaka podane z frytkami, surówką i keczupem

12,00

Mini Spaghetti w sosie bolońskim

9,00

Hähnchenfilets serviert mit Pommes, Rohkost und Ketchup

Mini Spaghetti in Bolognese sauce

Dania z ryb - Fish
Filet z łososia z masłem czosnkowym podany z kaszą gryczaną
aromatyzowaną kurkami i szparagami

37,00

Salmon fillet with garlic butter served with barley porridge aromatized
with chanterelle mushrooms and spicy asparagus

36,00

Filet z sandacza na sosie cytrynowo-maślanym podany na
julienne warzywnym oraz z ryżem basmati
Pikeperch filet on a lemon- butter sauce served on julienne vegetables and
basmati rice

Filet z dorsza na sosie kaparowo-cytrynowym podany z
kolorowym ryżem i brokułami

36,00

Cod fillet with lemon -caper sauce served with coloured rise and broccoli

Makarony - Pasta
Spaghetti z krewetkami i świeżym szpinakiem

26,00

Spaghetti w sosie bolońskim zapiekane serem

18,00

Spaghetti Carbonara z wędzonką i jajkiem

18,00

Tagliatelle z kurczakiem, z brokułami i pomidorkami w sosie
śmietanowym

23,00

Penne z polędwicą wieprzową, szparagami i pomidorkami
cherry w sosie z serem gorgonzola

25,00

Penne z kurczakiem, szpinakiem, serem gorgonzola w sosie
śmietanowym

22,00

Spaghetti with shrimp and fresh spinach

Spaghetti in Bolognese sauce topped with baked cheese
Spaghetti Carbonara

Tagliatelle served with chicken, broccoli and cherry tomatoes in a cream
sauce

Penne served with pork tenderloin, asparagus and cherry tomatoes in
gorgonzola sauce

Penne chicken pasta with spinach and gorgonzola cream sauce

Dania mięsne - Main dishes
Pierś z kurczaka przygotowana metodą sous-vide z sosem na
bazie Pesto i gorgonzoli podany z kluseczkami półfrancuskimi,
marchewką i brokułami

28,00

Chicken breast with pesto and gorgonzola sauce served with French dumplings,
carrots and broccoli
26,00

Filet drobiowy z pomidorkami cherry zapiekany serem
mozzarella
i parmezanem z dodatkiem krokietów i świeżą sałatą

Poultry filet with cherry tomatoes, baked under mozzarella and parmesan
cheese, croquettes, fresh salad
24,00

Tradycyjny kotlet schabowy podany z ziemniakami i kapustą
kwaszoną

Crispy pork chop cutlet with mushrooms served with potatoes and sauerkraut
cabbage
25,00

Kotlet de volaille podany z krokietami i świeżą sałatą

Cutlet De Volaille in golden crust served with croquettes and fresh salad
26,00

Sznycel wieprzowy z jajkiem podany z ziemniakami
zapiekanymi i buraczkami

Well-done breaded pork cutlet server with egg, potatoes and beets
35,00

Polędwiczki wieprzowe przygotowane metodą sous-vide
podane na sosie grzybowym z kluseczkami półfrancuskimi i
szpinakiem

Pork tenderloin served on mushroom sauce with homemade French dumplings
and spinach
37,00

Polędwiczki wieprzowe przygotowane metodą sous-vide
podane na sosie z szyjek rakowych z dodatkiem puree z selera,
ziemniaków i groszku cukrowego
Pork tenderloin with crayfish sauce served with mashed celery, potatoes and
sugar snow peas

Dania mięsne - Main dishes
Stek wołowy wysmażony na życzenie klienta

45,00

podany na sosie z zielonego pieprzu z krokietem ziemniaczanym i
fasolkią z boczkiem

Beef tenderloin steak with green pepper sauce served with croguette and green
beans with bacon
45,00

Stek wołowy wysmażona na życzenie klienta

podany z krewetką na sosie winnym z krokietem ziemniaczanym i
sałatą
Beef tendorin steak toped with shrimp served with croguette, fresh salad and
wine sauce

45,00

Stek wołowy wysmażony na życzenie klienta
z masłem czosnkowym podany na warzywach grillowanych
z dodatkiem frytek steakhouse i sosem blue chesse
Beef tenderloin steak with garlic butter served with grilled vegetables,
steakhouse fries and blue chesse sauce

24,00

Burger wołowy podany z frytkami steakhouse oraz dwoma
sosami pikantnym i blue chesse
(bułka, mięso wołowe, ser, sałata, pomidor, ogórek, cebula, sosy)

Beef burger topped with cheese, lettuce, tomato, cucumber, onions, sauces
served with Steakhouse fries, blue cheese sauce and spicy sauce
19,00

Hamburger Margeritta z frytkami steakhouse

(bułka, mięso z kurczaka, pieczarki, jajko sadzone, sałata, pomidor,
ogórek, cebula, sosy)

Hamburger(chicken)topped with mushrooms ,egg, lettuce, tomato, cucumber,
onions, sauces served with Steakhouse fries

Pizza na cienkim cieście
Margeritta

15,00

Ziołowy sos pomidorowy, ser mozarella di bufala, świeża bazylia
22,00

Włoska / Italian

Ziołowy sos pomidorowy, ser mozzarella, szynka parmeńska, oliwki, rukola, pomidory
cherry

Tomato sauce, Parma ham, olives, rucola, mozzarella cheese, cherry tomatoes

19,00

Pepperoni

Ziołowy sos pomidorowy, ser, salami, cebula, kukurydza

Tomato sauce, cheese, salami, onions, corn

20,00

Europejska / European

Ziołowy sos pomidorowy, ser, szynka, kurczak, pieczarki, papryka
Tomato sauce, cheese, ham, chicken ,champignon, peppers
19,00

Marakesz

Ziołowy sos pomidorowy, trzy rodzaje sera, rukola, suszone pomidory
Tomato sauce , 3 different cheeses , rucola , Sun dried tomatoes
21,00

Mięsna

Ziołowy sos pomidorowy, ser, bekon, polędwica wieprzowa, kabanos
Tomato sauce . cheese , Bacon , polish sausage , pork tenderloin
22,00

Kompozycja własna / Own style

Ziołowy sos pomidorowy, ser, + 4 składniki ( kurczak, szynka, polędwica,
salami, bekon, kabanos, pieczarki, kukurydza, cebula, pomidory, oliwki,
papryka, kapary )

Tomato sauce, cheese + 4 ingredients (chicken, ham, pork Lion, salami,
Bacon, dried sausage, corn, onion, tomato, olives, pepper, capers)
2,00

Sos: coctailowy, czosnkowy, meksykański, pomidorowy, jogurtowy
Sauce: cocktail, Mexican garlic, tomato, yoghurt

Desery - Desserts
Pavlova (beza) z malinami, mascarpone i lodami

15,00

Meringue with raspberries, mascarpone and ice cream

12,00

Ciasto firmowe podane z lodami i bitą śmietaną
Cake of the house served with ice cream and whipped cream

14,00

Owocowy ogród

3 kulki lodów, owoce, bita śmeitana, polewa
3 scoops of ice cream, fruit, whipped cream, topping
14,00

Bakaliowa impresja

3 kulki lodów, bakalie, bita śmeitana, polewa
3 scoops of ice cream, delicacies, whipped cream, topping
14,00

Brzoskwinia z nutką advokata

3 kulki lodów,bita śmeitana, likier advocat, polewa
3 scoops of ice cream, whipped cream, advocat, peaches
14,00

Słodki secret

3 kulki lodów, gorąca czekolada, likier, bita śmeitana, polewa
3 scoops of ice cream, hot chocolate, whipped cream, liqueur, topping,

Deser dziecięcy

2 kulki lodów, bita śmeitana,

2 scoops of ice cream, whipped cream

7,00

