PODZIEL SIĘ OPINIĄ

DANIA MĄCZNE

PRZYSTAWKI
_Parfait z lokalnego wędzonego pstrąga (gospodarstwo
rybne Cieślin)/ galaretka z pigwy/ kruszonka z orzecha
laskowego/ chleb tatarczany
36 ZŁ

_ Pierogi z gęsiną i kaszą/ masło ze słonecznikiem
i żurawiną
37 ZŁ
_Tagliatelle z kaczką/ pak choy/ orzechy ziemne

_Pasztet z ciecierzycy/ marynowana botwina/ majonez
z aquafaby/ chleb pełnoziarnisty
29 ZŁ
_Ślimaki w białym winie/ mus z młodej kapusty
i gruszki/ czerwona borówka/ chips z selera

_ Tatar z polędwicy wołowej podwędzany dymem
z trocin jabłoni/ piklowana młoda cebulka/ marynowany
borowik/ sardynka/ musztarda dijon/
jajko przepiórcze
41 ZŁ
_Tofu z sałatą rzymską/ mus z mango/ prażone orzeszki
ziemne
34 ZŁ

DANIA GŁÓWNE
_Schab ze świni z kością/ sałata z ogórka gruntowego/
ziemniak z twarogiem/ wędzona słonina/ boczniaki na
maśle z czosnkiem
49 ZŁ
_Pierś kacza/ zapiekanka z białej kaszy gryczanej/ młode
buraki/ botwinka z malinami/ sos demi- glace
59 ZŁ
_Filet z kurczaka zagrodowego/ puree z młodej marchwi/
palony kalafior/ chips z pietruszki/ sos
z czerwonego wina
56 ZŁ
_Jesiotr( gospodarstwo rybne Cieślin)/ risotto/ kiszony
fenkuł/ sos pomarańczowy z rodzynkami
i kardamonem
69 ZŁ

SAŁATKI
_ Szpinak i rukola/ grillowany kozi ser/ fioletowa
marchewka/ chipsy z młodego ziemniaka/ mus
z kalarepy

_Spaghetti z olejem czosnkowym/ papryczka chilli/
pomidor koktajlowy
36 ZŁ

37 ZŁ

_ Deska serów kozich (gospodarstwo Garbaciak)/
dzika borówka
54 ZŁ

39 ZŁ

38 ZŁ

_Sałata z polędwiczką wieprzową/ pomidory cherry/
orzechy włoskie/ marynowany ogórek gruntowy 34 ZŁ
_Sałata z pak choyem/ pędy bambusa/ ananas/ zielony
groszek/ czarnuszka/ tofu
31 ZŁ

_Stek z polędwicy wołowej/ pieczony ziemniak/ świeże
sałaty/ masło grzybowe/ pomidory cherry
89 ZŁ
_Pstrąg( gospodarstwo rybne Cieślin)/ ziemniaki
z migdałami i sezamem/ puree z zielonego groszku
i mięty/ sos z białego wina i macierzanki
52 ZŁ

DESERY
_Sałaty ze smażoną wątróbką/ marynowana czerwona
cebula/ kalarepa/ świeże truskawki
32 ZŁ

_Sernik pralinowy z popcornem/ borówka amerykańska/
sos kawowo-czekoladowy
26 ZŁ

ZUPY
_Żurek na wędzonych żeberkach/ jajko przepiórcze/
kiełbaska jagnięca
19 ZŁ
_Pikantna zupa rybna z jesiotrem i łososiem

_Tartaletka kukurydziana z kremem truskawkowym
i owocami
26 ZŁ

27 ZŁ

_Beza z kremem pomarańczowym i owocami

25 ZŁ

_Crème brulle z wanilią i granitą malinowoporzeczkową

25 ZŁ

_Krem z kalarepy i młodego kopru/ chipsy z łodyg
kalafiora/ kasza perłowa/ oliwą z chilli
21 ZŁ
_Chłodnik z buraków z botwinką/ chilli/ jajko przepiórcze/
grzyby shimeji/ chips z buraka
24 ZŁ

lokalne produkty
gluten free
vege
Jeżeli mają Państwo specjalne restrykcje żywieniowe bądź alergie
prosimy o poinformowanie kelnera przyjmującego zamówienie.

