
 

 

ZUPY 

Rosół z domowym makaronem                                                         12 zł 

Krem z białych warzyw z grzankami i oliwą truflową                 16 zł 

PRZYSTAWKI 

Tatar z polędwicy wołowej wędzony dymem sosnowym            33 zł 

Carpaccio z buraka pieczonego z kozim serem i rucolą                25 zł 

Carpaccio z polędwicy z rucolą, kaparami i parmezanem            34 zł 

Krewetki w białym winie z grzanką czosnkową                            35 zł 

DANIA GŁÓWNE 

Pierś z kury grillowana z ziołami, ryżem jaśminowym i chrupiącymi 
sałatami                         29 zł 

Żebro BBQ z sosem Jack Daniels, ziemniakiem pieczonym ze śmietaną 
szczypiorową i mixem sałat                          42 zł 

Stek z polędwicy wołowej z masłem ziołowym, frytkami steakhouse i  
sałatką szopską z kozim serem                                                           68 zł 

Stek z polędwicy wołowej serwowany na gorącym kamieniu 
wulkanicznym, sałatka szopska, frytki steakhouse   

i zestaw 3 sosów                                                                                     71 zł 

Dorada pieczona (ok.350-400g) z salsą warzywną i frytkami       42 zł 

Grillowany stek z tuńczyka z kremowym sosem szafranowym, sałatką z 
rucoli i pęczotto z burakiem pieczonym                                          49 zł     

BURGER CHIPOTLE + frytki                                          32 zł  

200g wołowiny, bułka maślana, ser mimolette, sos chipotle mango, sałata, cebula, pomidor, pikle, sałata, pomidor 

BURGER CAMEMBERT + frytki                                                      32 zł      

200 g wołowiny, bułka maślana, camembert, sos BBQ, sałata, pikle, cebula, pomidor 

 



 

 

MAKARONY 

Nudle z wołowiną i warzywami w sosie teryiaki                    29 zł 

Tagliatelle nero aglio olio z krewetkami i parmezanem                 36 zł 

Tagliatelle green z nowalijkami i zielonym pesto                        28 zł 

Makaron z kurczakiem w kremowym sosie z suszonymi pomidorami, 
cukinią i szpinakiem baby                                                                    30 zł 

SAŁATY 

Sałata z polędwicą wołową, serem gorgonzola i gruszką grillowaną, 
prażonymi pestkami i sosem musztardowo-miodowym                35 zł 

Sałata z grillowanym kurczakiem, grzankami i sosem koktajlowym z 
whiskey                                                                                                     32 zł 

DESERY 

Beza Pavolva, z mascarpone, owocami sezonowymi i sosem z owoców 
leśnych                                                    20 zł 

Suflet czekoladowy z lodami i sosem truskawkowym                     22 zł 

Lody waniliowe z owocami i karmelem                                             16 zł 

DZIECIĘCE MENU 

Rosół z makaronem                              9 zł 

Zupa pomidorowa                                  9 zł 

Placki ziemniaczane ze śmietaną lub cukrem  (3 szt)                           15 zł 

Chrupiące polędwiczki kurczaka z frytkami i surówką z marchwi   22 zł 

Lody waniliowe 1 kulka 4 zł 


