
KANAPKI
Chrupiący boczek, jajko sadzone, ser gruyère,  
pieczona czerwona papryka, majonez, sałaty 

15 zł

Curry burger z kalafiora, z hummusem,  
ketchupem z buraka i karmelizowaną cebulą

17 zł

Smażony śledź bałtycki, sos tatarski,  
czerwona cebula, ogórek, sałata

17 zł

Długo gotowany boczek, kimchi z czerwonej kapusty,  
misomajo, orzeszki ziemne, kiełki fasoli mung 

 17 zł

Frytki własnej produkcji  
7 zł

 * wszystkie kanapki serwujemy z marynowanymi oliwkami
**wszystkie kanapki podajemy w bułkach własnego wypieku  

na mące z małego młyna, wolnej od GMO i zbędnych dodatków

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 pieczonego selera z serem kozia rura w popiele, 
dressing z kozieradką i orzechami, seler naciowy

25 zł

Marynowany śledź bałtycki, wędzony kawior z pstrąga,  
creme fraiche, szałot, chałka z palonym sianem

28 zł

Carpaccio z daniela, majonez z mleka, z anchovies i jałowcem, 
marynowana cebula, grzyby i koperek  

30 zł

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

20|25|30 zł

SAŁATY
Pieczone zimowe warzywa, hummus z zatarem, chrupiące jajko 

25 zł

Smażona brukselka z wędzonym boczkiem i sałatą rzymską, 
krupniok w panko, pieczona czerwona cebula, granat, grzanki 

25 zł

MAKARONY | RISOTTO
Makaron Soba z krewetkami, sosem sojowym, imbirem, chilli, 

kombu, uszakiem bzowym, groszkiem, kolendrą, kiełkami fasoli 
mung i orzeszkami ziemnymi 

29 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 

45 zł

Golonka z dzika duszona w ciemnym piwie,  
panczkraut, pieczone zimowe warzywa 

55 zł

Stek z polędwicy wołowej (tradycyjny lub sous–vide), frytki, 
duszona cebula, pieczona cykoria, kremowy sos z pieprzu 
młotkowanego z octem balsamicznym lub wędzone masło

65 zł

Ryba dnia – zapytaj o dzisiejszą propozycję i cenę

DESERY
Selekcja lodów i sorbetów – zapytaj o dzisiejszą propozycję 

10 zł

Sernik z białą czekoladą, sorbet porzeczkowy 
15 zł

Jabłko gotowane w cydrze, z karmelem, bakaliami i orzechami, 
espuma z grzanego cydru, beza rodzynkowa, lody ciasteczkowe 

15 zł

Brownie z orzechami laskowymi,  
czekoladowym kremem i solonym karmelem 

15 zł

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

 17 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


