
MENU

Jeśli nie spróbujesz,
nigdy nie dowiesz się
czy było warto

„



Przystawki
starters

Łosoś / Zioła / Grissini
Salmon / Herbs / Grissini

Łosoś marynowany w letnich ziołach podany z chrupiącym
grissini własnego wypieku i ziołowym masłem

Marinated salmon with summer perfoum served
with home made crunchy grissini and herbs butter

20 PLN

Wołowina / Szpinak / Kozi ser
Beef / Spinach / Goat cheese

Carpaccio wołowe marynowane w czarnym pieprzu podane
z sałatką z młodego szpinaku, kozim serem i karmelizowanymi

orzechami włoskimi
Beef carpaccio in pepper crost served with young spinach salad

with goat cheese and carmelized nuts
22 PLN

Camembert / Buraczki / Brzoskwinia
Camembert / Beetroot / Peach

Sałatka z buraczkami, brzoskwinią i smażonym serem camembert
podana z sosem winegret i grzankami

Salad with beetroot, peach and fried camembert served
with vinegret sauce and sippet

24 PLN

Krewetki / Ananas / Cebula
Prawn / Pineapple / Onion

Sałatka z krewetkami, ananasem i czerwoną cebulą
podana z lekkim sosem jogurtowym i grzankami

Salad with prawns, pineapple and red onion served
with light yogurt sauce and sippet

28 PLN



Żur / Biała Kiełbasa / Borowik
Sourdough / White sausage / Boletus
Staropolski żurek na zakwasie 

podany z białą kiełbasą i jajkiem na sianku z pora
Old Polish sour soup served with white sausage

and egg in the hay with leek
14 PLN

Zupa szefa kuchni
Chef soup
12 PLN

Zupy
soups



Dania główne

Risotto / Kurki / Mięta
Risotto / Mint / Chanterelle mushrooms

Risotto miętowo - kurkowe
Risotto with mint and chanterelle mushrooms

22 PLN

Kurczak / Musztarda / Szpinak
Chicken / Mustard / Spinach

Kurczak supreme z ziołami w delikatnym sosie musztardowym
oraz pieczonymi ziemniakami i maślanym szpinakiem

Chicken supreme with herbs in a delicated mustard sauce
served with roasted potatoes and buttery spinach

24 PLN

Łosoś / Kala�or romanesco / Pomidor cherry
Salmon / Romanesco cauli�ower / Cherry tomatoes

Łosoś con�t o smaku lata serwowany z purre z kala�ora
romanesco i sałatką z pieczonych pomidorków cherry

Salmon con�t with summer taste, puree Romano
and cherry tomatoes salad

38 PLN

Wołowina / Szynka dojrzewająca / Gateaux
Beef / Speack / Gateaux

Stek wołowy owinięty szynką dojrzewającą
z sosem z czarnego pieprzu i gateaux ziemniaczanym

Beef �llet wrapped with speack on potatoes gateaux
served with black pepper sauce

58 PLN

main courses



Makarony

Ravioli / Mozarella / Pomidor cherry
Ravioli / Mozzarella / Cherry tomatoes

Makaron Ravioli z mozarellą, pomidorkiem cherry
i kremowym sosem pesto

Homemade ravioli served with fresh mozzarella and cherry tomatoes
in creamy pesto sauce

24 PLN

Tagliatelle / Bekon / Grana Padano
Tagliatelle / Bacon / Grana Padano

Tagliatelle z bekonem, sosem śmietanowym
i serem Grana Padano

Tagliatelle served with bacon, cream sauce and Grana Padano
27 PLN

własnej produkcji

pasta homemade



Desery

Wanilia / Czekolada / Maliny
Vanilla / Chocolate / Raspberries

Deser jogurtowo - malinowy podany z biszkoptowym lizakiem
Raspberry jogurt dessert served with biscuit lollipop

12 PLN

Mascarpone / Puder czekoladowy / Biszkopty
Mascarpone / Chocolate powder / Biscuits

Tradycyjne włoskie tiramisu
Traditional Italian tiramisu

12 PLN

Beza / Śmietana / Owoce
Meringue / Sour cream / Fruits

Torcik bezowy z masą śmietanową i owocami
Meringue cake with sour cream and fruits

14 PLN

Wanilia / Porzeczka / Crema
Vanilla / Currant / Crema

Bavarese waniliowe w towarzystwie marmolady porzeczkowej
Vanilla bavarese with currant marmalade

14 PLN

desserts
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