macierzanka

rozmaryn

borówka czerwona
bezglutenowe

szczaw krwisty

krwawnik
wegańskie

BAR & RESTAURANT 511

mięta
wegetariańskie

regionalne

Zapytaj kelnera, które z naszych dań możemy
przyrządzić w wersji wegańskiej / wegetariańskiej.
Poinformuj obsługę o alergiach pokarmowych
lub innych ograniczeniach w swojej diecie.
Uwzględnimy je podczas przygotowywania
Twojego posiłku.

MENU

ZUPY

Kuchnia inspirowana tym, co oferuje Jura.
Letnia karta 511 to połączenie naszych klasyków ze świeżymi, sezonowymi składnikami. Najlepsze ryby, mięsa i sery od lokalnych dostawców
doprawione świeżymi ziołami z jurajskich łąk. Nie mogło zabraknąć

macierzanki i czerwonej borówki, z których słynie Poziom.

PIKANTNA ZUPA RYBNA
z jesiotrem i łososiem jurajskim
CHŁODNIK LITEWSKI

Rozgość się i zasmakuj w Jurze.

DANIA GŁÓWNE

Prosecco

125 ml / 25,-

Kieliszek szampana

125 ml / 55,-

Rozmarynowe Vodka _Martini

30,-

Jałowcowe Negroni

30,-

PRZYSTAWKI
CHLEB I MASŁO

8,-

ŚLIMAKI OD SAKOWSKICH
duszone w białym winie i maśle

45,-

TROĆ FIORDOWA
ze świeżym arbuzem, ogórkiem gruntowym
i ponzu

48,-

TATAR Z POLĘDWICY WOŁOWEJ
z piklowaną cebulką, grzybkami shimeji,
szczypiorkiem i majonezem lubczykowym

48,-

KORZEŃ SELERA
z pesto juraskim, marynowaną rzepą
i majonezem truﬂowym

35,-

SMAŻONY KALAFIOR
z sosem ziołowym , kaprami, winogronem,
miętą i bułką tartą z migdałów

39,-

PIEROGI JURAJSKIE
z kozim serem, boczkiem, kwaśną śmietaną
i palonym masłem

RISOTTO
z cukinią, zieloną fasolką, parmezanem i cytryną

46,-

CZARNE TAGLIATELLE
z jesiotrem, pomidorem i chili

44,-

JESIOTR JURAJSKI
z kluskami lanymi, dzikim brokułem i sosem

85,-

ziołowym — możliwość wersji wegetariańskiej

PIERŚ KACZA
ze słonecznikiem, zielona fasolką, borówką
czerwoną i czereśnią
POLICZKI WIEPRZOWE
z kaszą jaglaną, bobem, kapustą i jabłkiem
POLĘDWICA WOŁOWA
z ziemniakiem z ogniska, szpinakiem,
boczniakami i sosem pieprzowym

70,-

64,-

115,-

DODATKI WARZYWNE
Szpinak smażony z czosnkiem

15,-

Świeże sałaty z młodą tartą marchewką

12,-

lub zielonym groszkiem

16,-

39,-

DESKI & DESERY
Włoskie wędliny, włoskie sery, oliwki,

SAŁATY
JURAJSKA
z wędzonym pstrągiem, jajkiem, pomidorem
koktajlowym i zieloną fasolką

44,-

— możliwość wersji wegetariańskiej

Fasolka szparagowa z masłem i czosnkiem
KURZE WĄTRÓBKI NA CHAŁCE
z borówką, truskawką i marmoladą z czerwonej
cebuli

80 zł / 2 os.

owoc kaparowca marynowane
karczochy, grissini
Wybór jurajskich kozich serów i miodów
39,-

44,-

49 zł / 1 os.
80 zł / 2 os.

CREME BRULEE z borówką czerwoną

27,-

MLECZNA PANNA COTTA

27,-

z truskawkami i sorbetem cytrynowym
PTYŚ Z KREMEM JAGODOWYM
z leśnymi owocami, musem agrestowym,

legenda oznaczeń na odwrocie

24,-

z rzodkiewką, jajkiem i koperkiem

APERITIF

SAŁATA z kozim serem, brzoskwinią
i orzechami pekan

28,-

wiejską śmietaną i orzechami

30,-

