Życzymy fantastycznych
kulinarnych doznań

Szef Kuchni
wraz z załogą Podjadka

PRZYSTAWKI
CAMEMBERT

16,00

KREWETKI

33,00

TATAR Z POLĘDWICY

27,00

PÓŁMISEK GALANTYN

60,00

z żurawiną i sałatką z rukoli

z masłem, pietruszką, czosnkiem i grzanką

z żółtkiem, cebulą, pieczarkami marynowanymi i ogórkiem kiszonym

ZUPY
ROSÓŁ

8,00

ZUPA PO TAJSKU

17,00

ZUPA BOROWIKOWA

15,00

z makaronem

z warzywami, krewetkami

z laną kluseczką

DANIA GŁÓWNE
ZESTAWY Z DROBIEM

KOTLET DE VOLAILLE

24,00

FILET SAUTÉ

25,00

FILET Z KACZKI

37,00

FILECIKI W PANIERCE Z SOSEM CHILI

24,00

HAMBURGER CHICKEN

20,00

KUBEŁEK CHICKEN (wrap + nuggetsy z słodkim chili)

19,00

WĄTRÓBKA DROBIOWA

19,00

z frytkami typu łódeczki i wiosenną surówką
z pieczonymi ziemniakami i sałatą z sosem winegret
marynowany w czerwonym winie, podany z pyzami i modrą kapustą
z frytkami i sałatką z sosem winegret

z sałatą, pomidorem, ogórkiem, cebulką karmelizowaną, serem i autorskim sosem szefa kuchni

z ziemniakami purée i kapustą kiszoną

ZESTAWY Z WIEPRZOWINĄ

KOTLET SCHABOWY

26,00

POLĘDWICA WIEPRZOWA

32,00

GULASZ PO WĘGIERSKU

22,00

z ziemniakami i kapustą zasmażaną
z kluskami śląskimi, pieczoną kapustą zasmażaną i sosem grzybowym
podawany z plackami ziemniaczanymi oraz sosem tzatziki

ZESTAWY Z WOŁOWINĄ

HAMBURGER KLASYCZNY WOŁOWY

25,00

HAMBURGER CHEDDAR

25,00

HAMBURGER JALAPEÑO

25,00

ROLADA WOŁOWA

39,00

z frytkami belgijskimi

z frytkami, cebulą karmelizowaną, cheddarem, mozzarellą, ogórkiem kiszonym i autorskimi sosami szefa kuchni

z frytkami, cebula karmelizowana, cheddar, ogórek kiszony, pepperoni, jalapeño, autorskie sosy szefa

z kluskami śląskimi i buraczkami

ZESTAWY Z RYBĄ

ŁOSOŚ

35,00

PSTRĄG

35,00

pieczony, podawany na miksie sałat z sosem winegret i pieczonymi ziemniakami
z bukietem surówek oraz pieczonymi ziemniakami

ZESTAWY Z MAKARONEM

MAKARON PENNE

27,00

AGLIO E OILO

16,00

z kurczakiem i sosem śmietanowo-pieczarkowym
z czosnkiem, papryką chili, oliwą z oliwek, pietruszką

ZESTAWY – DOMOWE PIEROGI

RUSKIE

17,00

Z SEREM

17,00

Z MIĘSEM

18,00

z sosem grzybowym
z jogurtem naturalnym

ze smażoną cebulką

SAŁATKI
SAŁATKA Z KREWETKAMI

35,00

SAŁATKA CEZAR

25,00

z miksem sałat, pomidorem, ogórkiem, papryką, czarnymi oliwkami i dipem

sałata, grzanki, parmezan, pieczony kurczak, sos czosnkowo-jogurtowy

DESERY
SZARLOTKA

naszego wypieku z lodami i śmietanką

Zamów ciasto wcześniej, a my przygotujemy je specjalnie dla Ciebie.

15,00

