
przystawki

1. carpaccio z polędwicy wołowej z kaparami
i chipsem z parmezanu – 24 zł

2. faszerowane sakiewki z wędzonego łososia na sosie cytrynowym – 22 zł 

3. bruschetta z salsą pomidorowo-ziołową i serem feta – 14 zł 

4. grillowane krewetki królewskie na koszyczku serowym – 25 zł

appetizers

1. carpaccio of beef tenderloin with capers and
parmesan cheese chips – 24 zł

2. smoked salmon stuffed purses in lemon sauce – 22 zł 

3. bruschetta with tomato – herb salsa and feta cheese – 14 zł 

4. grilled king prawns on cheese punnet – 25 zł

soup

1. chef’s velvety cream – 12 zł

2. hunter’s fiery kettle – 14 zł

3. salmon fish soup – 20 zł
 

zupy

1. aksamitny krem szefa kuchni – 12 zł

2. ognisty kociołek myśliwego – 14 zł

3. zupa rybna z łososia – 20 zł

salads 

1. traditional greek salad with vinaigrette sauce – 18 zł 

2. salad with grilled chicken served with exotic fruit
and honey – pepper sauce – 22 zł 

3. salad with camembert cheese baked with cranberry
in French pastry – 20 zł

sałatki

1. tradycyjna sałatka grecka z sosem vinegrette – 18 zł 

2. sałatka z grillowanym kurczakiem podana 
z owocami egzotycznymi i sosem miodowo-pieprzowym – 22 zł 

3. sałatka z serem camembert zapiekanym 
z żurawiną w cieście francuskim – 20 zł



 
dania mięsne

1. stek z polędwicy wołowej na sosie borowikowym z pieczonymi
batatami i sałatką ze świeżych warzyw – 55 zł

2. rostbef z bekonem, cebulką i masłem czosnkowym
podany z cząstkami ziemniaczanymi i sałatką ze świeżych warzyw – 45 zł

3. grillowana pierś z kaczki na sosie kasztanowym 
podana z francuskimi kopytkami i zasmażanymi buraczkami – 38 zł

4. roladka drobiowa ze szpinakiem na delikatnym sosie podana
z talarkami ziemniaczanymi i lekką sałatką – 32 zł

5. grillowany warkocz z polędwiczki wieprzowej na sosie serowym
z risotto z warzywami – 36 zł 

 
 

meat courses  

1. steak of beef tenderloin in porcini mushroom sauce with baked
sweet potatoes and salad of fresh vegetables – 55 zł

2. roast beef with bacon, onions and garlic sauce, served with pieces
of potato and salad of fresh vegetables – 45 zł

3. grilled duck breast in chestnut sauce served with french
dumplings and fried beetroot – 38 zł

4. poultry roulade with spinach in delicate sauce served
 with potato slices – 32 zł

5. grilled, plaited pork tenderloin in cheese sauce served
with risotto and vegetables – 36 zł 

dania rybne

1. halibut zapiekany w papilotach z warzywami i kaszą jaglaną – 30 zł

2. łosoś w migdałach podany z rozetkami ziemniaczano-ziołowymi
i sałatką ze świeżych warzyw – 40 zł

fish courses 
1. halibut baked in curlers with vegetables and millet – 30 zł

2. salmon in almonds served with potato – herb rosettes
and salad of fresh vegetable – 40 zł

dania półmięsne i jarskie 

1. tagliatelle z polędwiczką i boczkiem w sosie serowym – 24 zł

2. tagliatelle ze szpinakiem w sosie śmietanowym – 21 zł

3. pierogi domowe z okrasą – 16 zł
 

half-meat and vegetarian courses   

1. tagliatelle with pork tenderloin and bacon in cheese sauce  – 24 zł

2. tagliatelle with spinach in cream sauce – 21 zł

3. polish dumplings – 16 zł
 




