
  
 

Lista alergenów dostępna na życzenie  //  The list of allergens is available on request 

Śniadania serwujemy w godzinach:  pon-pt 9.00-12.00, sob.10.00-12.00, niedz. 11.00-12.00 
We serve breakfast on: Mon-Fri 9.00-12.00, Sat 10.00-12.00, Sun 11.00-12.00 

 

 możliwość zamówienia na wynos //   rekomendacja Szefa Kuchni 

 

 

 
Zupy // Soups 

 
 Zupa dnia //  Soup of the Day                                                 od / from      18 pln 

 
 Zupa rybna z  szafranem // Fish soup with saffron 

Trzy rodzaje ryb, wędzony pstrąg, warzywa sezonowe, szafran  // Selection of 
three fish and seafood, smoked trout, seasonal vegetables, saffron / 200 ml                                                    
                                                                                                                                              26 pln                                                                                                                                                                                                                                         

 
Przystawki // Starters 

 
 

 Wędzony twaróg  // Smoked cottage cheese  
Wędzony twaróg z zaprzyjaźnionego gospodarstwa, botwina, marynowane 
buraki, pył z buraka, rzodkiew, zielony szparag // Smoked cottage cheese from 
friendly farm, beet greens, pickled beets, beetroot powder, radish, green 
asparagus / 100g                                                                                                            22 pln 
 

 Ręcznie robione ravioli ze szpinakiem // Homemade ravioli with 
spinach 

Ravioli, szpinak, Philadelphia, orzechy pinii, plastyczne żółtko, sos na palonym 
maśle // Ravioli, spinach, Philadelphia cheese, pine nuts, 63-degree egg yolk , 
brown butter sauce /150g                                                                                           28 pln                                                                              
 

  Marynowany łosoś // Marinated salmon 
Filet z łososia, kompresowany ogórek, młody ziemniak, fermentowane mleko, 
koperek // Salmon fillet, compressed cucumber, baby potatoes, fermented milk, 
dill / 150 g                                                                                                                    34 pln 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Przegrzebki // Scallops 
Przegrzebki, bób, sos beurre blanc, kapary, salsiccia // Scallops, broad beans, 
Beurre Blanc sauce, capers, salsiccia / 150g                                                          42 pln 
 
Carpaccio wołowe //  Beef Carpaccio 
Polędwica wołowa, parmezan, kapary, rukola, oliwa truflowa, pistacjowy 
vinaigrette // Beef fillet, parmesan cheese, capers, rocket, truffle oil, pistachio, 
vinaigrette /150g                                                                                                            42 pln 
 
Antipasto  
Trzy rodzaje sera, oliwki, suszony pomidor, karczoch // Three kinds of cheeses, olives, 
dried tomato, artichoke / 150g                                                                                                28 pln  

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sałatki // Salads 

 
 

 Sałatka z kurczakiem //  Chicken salad 
Kawałki kurczaka, sałaty, orzechy pinii, pomidory,  grissini, ziołowe grzanki, sos 
miodowo-  musztardowy // Chicken, salad, pine nuts, tomatoes, grissini, 
croutons, honey-mustard sauce / 400g                                                                   38 pln 
 

 Sałatka z wątróbką drobiową // Chicken liver salad 
Wątróbka drobiowa, sałaty, jabłko, masło jabłkowe, malinowa beza, parmezan 
// Chicken liver, salad, apple , apple butter, raspberry meringue parmesan 
cheese / 400g                                                                                      36 pln   
 

 Sałatka z kaczką // Salad with duck  
Grillowana pierś kaczki, miks sałat, żel z czarnej porzeczki, rabarbar, kruszonka 
z orzechów, wędzony twaróg  // Grilled duck breast, salad mix, blackcurrant gel, 
rhubarb, nut crumble, smoked cheese / 400g                                                       48 pln                                                          
 
 

Dania główne // Main courses 

                             
Spaghetti z krewetkami // Spaghetti with prawns 
Spaghetti a la chitarra, krewetki, chili, sos na bazie homara // Spaghetti a la 
chitarra, prawns, chili, lobster sauce / 350g                                                          47 pln                                                                                                                                                                            
           
Spaghetti guitarra z czarną truflą // Spaghetti guitarra with black truffle  
Spaghetti guitarra, czarne trufle, masło, parmezan // Spaghetti guitarra, black 
truffle, butter, parmesan / 300g                                                                                58 pln 
  

 Ręcznie robione ravioli z łososiem // Homemade ravioli with salmon  
Ravioli, łosoś, Philadelphia, pestki słonecznika, botwina, zakwas z buraka, 
czosnek niedźwiedzi // Ravioli, salmon, Philadelphia, sunflower seeds, beet 
greens, beet kvass, wild garlic / 300g                                                             44 pln   
 
Risotto (Veg)   
Risotto, młode warzywa, czosnek niedźwiedzi // Risotto, baby vegetables, wild 
garlic / 400g                                                                                                                     38 pln 
Opcjonalnie/optionally:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
podajemy z kurczakiem // Served with chicken                                              45 pln  
lub z wołowiną                  // or with beef fillet                                                     52 pln  
lub z krewetkami            // or with prawns                                                          50 pln  
 
Kozi ser w dzikich ziołach // Goat cheese in wild herbs 
Kozi ser w dzikich ziołach, zielone warzywa, mini risotto z czosnkiem 
niedźwiedzim // Goat cheese in wild herbs, green vegetables, mini risotto with 
wild garlic / 300g                                                                                                           42 pln  
                                                                                                                                                                  

 Ośmiornica // Octopus  
Hiszpańska ośmiornica, młode ziemniaki, , soliród, roszponka, majonez z 
chorizo, sos z kurczaka // Spanish octopus, baby potatoes, samphire, lamb's 
lettuce, roasted hay, chorizo mayonnaise, chicken sauce / 350g                    76 pln    
                                                               



                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
Dorada pieczona w całości // Baked Sea Bream  
Dorada, zioła,  sezonowe warzywa, szparagi, puree z marchwi, orzechy 
nerkowca, sos holenderski // Sea Bream, herbs, seasonal vegetables,  carrots 
purre, seasonal vegetables, asparagus, cashews,  hollandaise sauce /500g 64 pln 
 

 Filet z kurczaka zagrodowego // Farm chicken fillet 
Filet z kurczaka zagrodowego przygotowany w procesie próżniowego 
gotowania w niskiej temperaturze, puree ziemniaczane, sałatka ze szparagów 
 i truskawek, wanilia, pomarańczowy vinaigrette // Farm chicken fillet prepared 
in low temperature, nut crumbs, sugar snap peas, muslin potato puree, orange 
vinaigrette / 400g                                                                                                           48 pln 
 
Stek z podkarpackiej wołowiny //  Subcarpathian beef steak  
Stek z podkarpackiej polędwicy wołowej, foie gras, gratin ryżowe, botwina, 
marynowane buraki, sos własny z borówką // Beef fillet, foie gras, rice gratin, 
beet  greens, pickled beets, jus with blueberry / 500g                                       94 pln  
                                                                                                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Desery // Desserts 
 

 
 Ciasto parzone z kruszonką // Choux au craquelin 

Ciasto parzone z kruszonką, krem limonkowy, truskawki, kompresowany arbuz 
// Choux au craquelin, lime cream, strawberries, compressed watermelon 
/160g                                                                                                                                  25 pln                
                        
Fondant czekoladowy//  Chocolate Fondant  
Czekolada, owoce sezonowe, kruszonka z białej czekolady, gałka sorbetu 
malinowego // Chocolate, seasonal fruits, white chocolate crumble, scoop of 
raspberry sorbet / 160g                                                                                               25 pln 
 

  Sernik z rabarbarem// Rhubarb cheesecake   
Sernik waniliowy, rabarbar, biała czekolada, kruszonka orzechowo-
czekoladowa, żel rabarbarowy // Vanilla cheesecake, rhubarb, white chocolate, 
nut and chocolate crumble, rhubarb gel / 220g                                                    26 pln          
 
Lody lub sorbet- 1 gałka // Ice cream or sorbet- 1 scoop                            6 pln 
    

 Doti – owoce i orzechy w czekoladzie - różne rodzaje 
Ręcznie wytwarzane – Manufaktura D.M.Mroczkowscy   100g/ opakowanie // 
Doti - fruits  
and nuts in chocolate- various flavours  
Hand-made – Manufacture  D.M.Mroczkowski 100g / pack                            14 pln      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                             

Wszystkie ceny zawierają podatek Vat // Menu z gramaturami dostępne na życzenie 
Karta ważna od 18.05.2020roku 

 
 


