
CIABATTY

Chrupiący boczek, jajko sadzone, ser gruyere,  
pomidor, majonez, sałaty 

15 zł

Pieczone sezonowe warzywa, mozzarella,  
rukola, majonez bazyliowy

15 zł

Wędzony karp, sos tatarski,  
cebula czerwona, ogórek, sałata

15 zł

Szarpana wieprzowina, colesław z czerwonej kapusty,  
pieczona szalotka, keczup z buraka 

17 zł

Młode ziemniaki pieczone w oliwie z rozmarynem  
7 zł

* wszystkie ciabatty serwujemy z marynowanymi oliwkami

PRZYSTAWKI

Zupa dnia 250 ml — zapytaj o dzisiejszą propozycję i cenę
*zupę podajemy z pieczywem na zakwasie własnego wypieku

Tarta dnia — zapytaj o dzisiejszą propozycję i cenę

Ravioli z ricottą i smażoną na oliwie skórą z cukinii,  
konfitowane żółtko, cukinia w tempurze, palone masło

22 zł

Comber z królika w boczku, krupniok, strączki, wiśnie 
27 zł

Krokiet i lody z wędzonego karpia, szprotka, groszek,  
wędzony olej z góry św. Wawrzyńca, burak

32 zł

Zestaw lunchowy — zupa 250 ml  
oraz danie — zapytaj o dzisiejszą propozycję

20|25|30 zł

SAŁATY
Pomidory, Kozia Rura, werbena cytrynowa, winegret, szalotka 

23 zł

Wędzona pierś kaczki, kacze języki, sezonowe owoce, zioła, 
sałaty malinowy winegret, nerkowce, grzanka 

29 zł

MAKARONY | RISOTTO
Casarecce z pomidorami, pieczonymi warzywami sezonowymi, 

ziołami i serem Kozia Rura 
25 zł

Pappardelle z kremową pastą truflową,  
szynka Serrano, pomidory koktajlowe,  
ser Emilgrana, rukola, oliwa truflowa 

29 zł

Risotto arborio — zapytaj o dzisiejszą propozycję i cenę

DANIA GŁÓWNE
Burger wołowy, ser gruyère, ogórek kiszony,  

czerwona cebula, sos 
21 zł

Konfitowane udo kaczki, czerwona kapusta  
gotowana w soku ananasowym,  

emulsja z czerwonej kapusty i wina, kluski parmezanowe,  
sos karmelowy z rodzynkami 

40 zł

Policzek cielęcy duszony w cydrze Smykan, pęczak z kurkami 
i pietruszką, seler, jabłko, orzech włoski 

50 zł

Stek z polędwicy wołowej (tradycyjny lub sous-vide), 
podwędzane purée ziemniaczane, szpinak z czosnkiem 
i orzechami włoskimi, masło z foie gras, sos jałowcowy

60 zł

DESERY
Selekcja lodów i sorbetów – zapytaj o dzisiejszą propozycję 

10 zł

Sernik z białą czekoladą, sorbet porzeczkowy 
15 zł

Kakaowa beza Pavlovej, mus mascarpone,  
porzeczki w syropie, malina, konfitowany fenkuł

 15 zł

Mrożone parfait chałwowe z wiśniami 
15 zł

Makaroniki z kremem czekoladowo-malinowym,  
owoce sezonowe 

15 zł

Polskie sery zagrodowe, czatnej sezonowy, pieczywo 
35 zł

Deser dnia — zapytaj o dzisiejszą propozycję i cenę

* do przygotowania deserów używamy tylko ekologicznych jajek

LUNCH
12.00—17.00


