Przystawki/ Sałaty
Tatar z polędwicy/ confitowane żółtko/ olej lubczykowy/ piklowana gorczyca

37 zł

Grillowany kurczak/ świeże sałaty/ sos aioli/ grzanki/ chrust z boczku

35 zł

Drobiowe wątróbki/ świeże sałaty/ sos malinowy/ orzechy/ warzywa

32 zł

Gołąbek/ kasza jaglana/ wędzony twaróg/ sos z pieczonego buraka z malinami

26 zł

Zupy
Krem z pieczonego kalafiora/ salsa chimichuri/ popcorn z kaszy gryczanej

20 zł

Flaczki po królewsku/ warzywne julienne/ wołowina/ kaczka/ majeranek

20 zł

Zupa sezonowa / zapytaj kelnera jaką dzisiaj polecamy

16 zł

Domowy rosół/ makaron/ marchewka/ natka pietruszki

14 zł

Dania główne/ Makarony
Poliki wołowe/ czerwone wino/ puree truflowe/ piklowany kalafior/ jarmuż/ puder z oliwek

51 zł

Kurczak kukurydziany/ polenta z ciecierzycy/ bób/ marchewka/ sos

42 zł

Polędwiczka wieprzowa/ fondant ziemniaczany/ krem z pora/ buraki

41 zł

Schabowy z kością 300g/ ziemniaki confit/ kapusta z suszonymi pomidorami

39 zł

Kotlet mielony/ młode ziemniaki/ koperek/ domowa mizeria

34 zł

Sandacz z patelni/ kaszotto z kurkami i maślanką/ olej koperkowy/ jarmuż

58 zł

Filet z pstrąga/ puree z topinamburu/ czarna soczewica/ piklowana rzodkiewka

44 zł

Makaron orkiszowy/ papryka/ pomidorki koktajlowe/ czerwona cebula/ cukinia/ czosnek/tofu

39 zł

Pene/ bób/ kurki/ mięta/ chilly

32 zł

Domowe, ręcznie ugniatane pierożki z aromatycznym nadzieniem i omastą ze złocistej cebulki

30 zł

/ zapytaj kelnera z jakim są dzisiaj polecane/

Desery
Ciastko Mille- Feuille/ ganache biała czekolada/ marakuja/ kruszonka

28 zł

Fondant czekoladowy/ pikantne wiśnie/ sorbet truskawkowy

28 zł

Puchar lodów rzemieślniczych/ bita śmietana/ owoce sezonowe / zapytaj kelnera o dostępne smaki lodów/

20 zł

Minestrone z owoców sezonowych/ lody rzemieślnicze

18 zł

Deser dnia / zapytaj kelnera jaki dzisiaj polecamy/

18 zł

Ciasto dnia / zapytaj kelnera jakie ciasto na dzisiaj upiekły Panie na kuchni/

14 zł

Dla najmłodszych
Zupa pomidorowa z makaronem

13 zł

Fileciki z kurczaka zagrodowego/ chrupiąca panierka/ frytki/ surówka

30 zł

/ dostępne frytki klasyczne i z batatów, wybierz ulubione frytki dla Twojego dziecka/

Naleśniki/ wiejski twaróg/ owoce sezonowe

20 zł

