SZEF KUCHNI POLECA
PRZEKĄSKI
Carpaccio z polędwicy wołowej marynowanej w kolorowym pieprzu
podane z rukolą w towarzystwie buraczka ze świeżo tartym parmezanem
skropione kremem balsamicznym
29 zł
Rekomendowane wino:

J.Bouchon - Cabernet Sauvignon Reserva czerwone

150ml - 13 zł

0,7l – 65 zł

ZUPA
Zupa gulaszowa z nutą śmietany z pieczywem
15 zł

DANIE GŁÓWNE
Grillowany filet z kaczki marynowany w ziołach i czerwonym winie
podany z pieczonymi ziemniaczkami, sosem żurawinowym i modrą kapustą z jabłkiem
42 zł
Rekomendowane wino:

Chianti DOCG czerwone

150ml - 14 zł

0,7l – 70 zł

Łosoś marynowany w salsie mango i jalapeno z brązowym ryżem
w towarzystwie gruszki i jabłka w karmelu z kiełkami lucerny
39zł
Rekomendowane wino:

Les Boules białe

150ml - 10 zł

0,7l – 45 zł

MAKARON
Makaron farfalle z krewetkami królewskimi
w towarzystwie pomidorów concase z cukinią na oliwie i tartym parmezanem
25 zł
Rekomendowane wino:

Opal Ridge Semillon Chardonnay białe

150ml - 10 zł

0,7l – 45 zł

MENU A’LA CARTE
PRZEKĄSKI
Śledź na trzy sposoby czyli z szalotką, śliwką i jabłkiem w oliwie cytrynowej
17 zł
Do śledzika polecamy

kieliszek wódki Dębowej

50ml - 8 zł

Tatar z łososia w delikatnych sokach z owoców cytrusowych
podany z cebulką, ogórkiem konserwowym i kaparami oprószony świeżym koperkiem
29 zł
Rekomendowane wino:

Les Boules białe

150ml - 10 zł

0,7l – 45 zł

Tatar z sezonowej polskiej wołowiny po staropolsku
podany z cebulką, ogórkiem i pieczarką w towarzystwie żółtka
29 zł
Rekomendowane wino:

Chianti DOCG czerwone

150ml - 14 zł

0,7l – 70 zł

Sałatki
Sałata lodowa, kurczak grillowany, pomidorki cherry, ser Grana Padano, grzanki, sos a’la cesar
22 zł
Rekomendowane wino:

J.Bouchon - Chardonnay Reserva białe

150ml - 13 zł

0,7l – 65 zł

Kolorowe sałaty, ogórek, papryka, pomidor, marynowana czerwona cebula, sos winegret
20 zł
Rekomendowane wino:

Opal Ridge Semillon Chardonnay białe

150ml - 10 zł

0,7l – 45 zł

Kolorowe sałaty, grillowany ser Halloumi, szynka Prosciutto, pomidorki koktajlowe,
czerwona cebulka, papryka, sos bazyliowy
26 zł
Rekomendowane wino:

J.Bouchon - Chardonnay Reserva białe

150ml - 13 zł

0,7l – 65 zł

ZUPY
Tradycyjny żurek z jajkiem i pieczywem
12 zł
Krem z pomidora z nutą kukurydzy podany z serkiem mascarpone i grzanką
14 zł
Domowy rosół z kluseczkami naszej roboty i kawałkami kurczaka
12 zł

Makarony
Makaron tagliatelle z grillowanym kurczakiem w sosie curry
z nutą mleka kokosowego z groszkiem cukrowym i pomidorkami
23 zł
Rekomendowane wino:

Les Boules białe

150ml - 10 zł

0,7l – 45 zł

Makaron penne z grzybami leśnymi w delikatnym sosie maślano - winnym
z nutą śmietanki i natką pietruszki
23 zł
Rekomendowane wino:

CINTILA MEDIUM DRY różowe

150ml - 9 zł

0,7l – 40 zł

Ryby
Łosoś marynowany w salsie mango i jalapeno z brązowym ryżem
w towarzystwie gruszki i jabłka w karmelu
39 zł
Rekomendowane wino:

Les Boules białe

150ml - 10 zł

0,7l – 45 zł

Sandacz pieczony serwowany z delikatnym sosem porowym,
kalafiorem romanesco i ziemniaczkami pieczonymi w ziołach
33 zł
Rekomendowane wino:

J.Bouchon-Chardonnay Reserva białe

150ml - 13 zł

0,7l – 65 zł

Mięsa
Stek z polędwicy wołowej z sosem demi glace na czerwonym winie
podany z opiekanymi rostii w towarzystwie buraczków na miodzie z borowikiem
59 zł
Rekomendowane wino:

J.Bouchon- Cabernet Sauvignon Reserva czerwone

150ml - 13 zł

0,7l – 65 zł

Polędwiczka wieprzowa z wytrawnym sosem kurkowym
podana na ziemniaczanym purre z nutą musztardy francuskiej i bukietem warzyw
35 zł
Rekomendowane wino:

Chianti DOCG czerwone

150ml - 14 zł

0,7l – 70 zł

Grillowany filet z kurczaka faszerowany szpinakiem i serem feta
podany na polencie kukurydzianej z sosem śmietanowo – maślanym i kalafiorem romanesco
31 zł
Rekomendowane wino:

J.Bouchon-Chardonnay Reserva białe

150ml - 13 zł

0,7l – 65 zł

Desery
Sernik domowy podany z gałką lodów waniliowych z musem malinowym
15 zł
Rekomendowane wino:

Santa Martha Porto białe

150ml - 12 zł

0,7l – 60 zł

Ciasto Brownie z musem mango z świeżą miętą
15 zł
Rekomendowane wino:

Santa Martha Porto białe

150ml - 12 zł

0,7l – 60 zł

Kompozycja 3 smaków lodów z musem owocowym i bitą śmietaną
13 zł
Rekomendowane wino stołowe:

CINTILA MEDIUM DRY różowe

150ml - 9 zł

0,7l – 40 zł

Ciasto marchewkowe z korzenną nutą i białą czekoladą
15 zł
Rekomendowane wino:

Santa Martha Porto białe

150ml - 12 zł

0,7l – 60 zł

