MENU wiosna&lato

WIOSENNE SAŁATKI
Vg

Sałatka z warzywami sezonowymi
skropiona olejem tłoczonym na zimno

23 zł

Sałatka z warzywami i bobem,
paluszkami z kraba oraz majonezem cytrynowym

25 zł

Sałatka ala cezar z kurczakiem,
sałatą rzymską i grzankami

26 zł

Sałatka z wędzonym na ciepło łososiem
polana oliwą i emulsją balsamiczną

28 zł

PRZYSTAWKI
Carpaccio z Polskiej sezonowej polędwicy
skropione oliwą i octem balsamicznym
Ślimaki po burgundzku podane na sałacie
z bagietką czosnkową
Krewetki tygrysie z kalaorem
i kaszą kuskus w sosie słodko kwaśnym
Tatar z polędwicy wołowej
z marynowanymi grzybami

38 zł
32 zł
37 zł
38 zł

ZUPY
Vg

Krem z marchewki i imbiru

13 zł

V

Krem z pieczonego kalaora

13 zł

Barszcz biały z parzoną kiełbasą i jajkiem

14 zł

Tradycyjny rosół z makaronem

12 zł

MAKARONY I PASTY
Makaron orkiszowy z musem
z pieczonej cukinii i szpinakiem baby

25 zł

Makaron spaghetti z kurczakiem,
chorizo i serem pleśniowym

27 zł

Vg

Ratatuj warzywny
z prażonym słonecznikiem i puree z groszku

24 zł

V

Ravioli ze szpinakiem i serem ricotta
polane pesto z suszonych pomidorów

33 zł

V

25 zł
Kasza kuskus z papryką i pestkami dyni
podana na puree z marchewki obok sałatka z ogórka

Vg

DANIA GŁÓWNE
Grillowany stek
z polędwicy wołowej
z brokułowym gratin sos na bazie porto
i wątróbki bukiet sałat

65 zł

Stek z antrykotu dojrzewającego
po orencku ze szpinakiem i jajkiem

48 zł

Filet z kurczakasous vide
z suszonym pomidorem podany z gnoci
w sosie śmietanowo- koperkowym

37 zł

Filet z kaczki
podany z kluskami śląskimi
na buraczkach z żurawiną i miodem

42 zł

Tradycyjny schabowy
smażony na smalcu z ziemniakami
i duszona kapusta
Golonka pieczona
w niskiej temperaturze
z warzywami i sosem jabłkowym

36 zł

55 zł

RYBY ŚWIEŻE
Filet z łososia pieczony
podany na risotto szafranowym
z kiełkami groszku i sosem porzeczkowym

44 zł

Filet z piotrosza
podany na ryżu z ćwikłą i szparagami
obok sos z białego wina i szałwii

47 zł

DESERY
Kokosowa pasja lodowa

13 zł

Panna cotta z malinami i białą czekoladą

14 zł

Sorbet malinowy z szarlotką na ciepło

16 zł

Vg

Vg - dania
wegańskie

V

V - dania
wegetariańskie

Dla wszystkich wegan serwujemy do kawy roślinne mleko.

