
 

 

Menu zmienne: 
Dowozimy codziennie od 12.00 do 20.00 

 

Zupa dnia: 

 Krem z białej cebuli, gruszka, gorgonzola, balsamico 16zł                                             

  

Dania główne: 

 

 Dorsz panierowany w panco, puree ziemniaczane, colesław,                                                

sos tatarski, burak marynowany  34zł 

 

 Pierś z indyka, kasza bulgur z warzywami korzeniowymi i czarnuszką, brokuł, 

piklowana szalotka, sos serowy, pestki dyni  37zł 

 
 Lasagne z mięsem wołowym, pesto bazyliowe, rukola, parmezan 32zł 

  

 Grillowany ser Halloumi, kus-kus perłowy w emulsji marchewkowej z 

suszonymi pomidorami i oliwkami, jarmuż, piklowana czerwona cebula  34zł 

 

 Burger z panierowanym kurczakiem, wakame, majonez sweet chili,                                             
marynowany imbir, sałata rzymska, frytki   32zł 

 

 Bowl z marynowanym łososiem, ryż sushi, sałatka wakame,                                                         

marynowany imbir, avocado, ananas z chilli, majonez wasabi,                                          

kolendra, orzechy nerkowca, sos teriyaki  34zł 

(opcjonalnie z krewetkami - 3szt +13zł) 

 

 Burger wołowy, ser mimolette, suszone pomidory, 

piklowana cebula, rukola, majonez truflowy, frytki  34zł 

( wersja wege: z boczniakami w tempurze32zł) 

 

Zestaw dla najmłodszych  36zł 

Zupa: krem z marchwi, orzechy nerkowca 

Danie główne do wyboru:  gnocchi, sos maślany, parmezan, szpinak 

lub 

kurczaczek, frytki/puree, miks sałat 

Deser: jogurt, granola, mus owocowy 



 

 

 
 

Do wina i nie tylko… 
 

(wszystkie pasty serwujemy z pieczywem własnego wypieku) 

                  Rilletes z kaczki, puree z wiśni, ziarna słonecznika 12zł 

Hummus, orzechy nerkowca, oliwa 11zł 

 Pasta z pieczonych warzyw i suszonych pomidorów 11zł 

 Zestaw 3 past (rilletes, hummus, pasta z pieczonych warzyw) 31zł 

 Selekcja polskich serów z Wańczykówki, konfitura owocowa, miód, orzechy,  
pieczywo własnego wypieku   53zł 

 
Przystawki: 

 

Krewetki z chili, czosnkiem i natką pietruszką (6szt.), pieczywo 34 zł 

Tatar z polędwicy wołowej, majonez z czarnuszką, piklowana szalotka,                                    
orzechy nerkowca, marynowane grzyby shimeji, chips z gryki, pieczywo, masło ziołowe 37 zł 

 
                                                      Zupa dnia: 

                                                     (zapytaj kelnera) 
 
 

Sałatki: 
 Sałatka z polędwicą wołową, marynowane czerwone buraki,                                               

marynowana czerwona cebula,  pomidory koktajlowe,                                                            

popcorn z kaszy bulgur, balsamiczny winegret 39zł 

 

Dania główne: 

Risotto z kozim serem, karmelizowane buraki, orzechy włoskie,                                                       

rukola, piklowana szalotka,  34zł 

 

 

Deser: 

 Ptyś, krem patissiere, puree z wiśni, wiśnie w syropie ,                              

karmelizowane orzechy  21zł 

 

 

   danie serwujemy również na wynos     danie wegetariańskie 


