SAŁATKA . SALAD

CEZAR W TORTILLI (ACDGJ)
Sałatka Cezar w tortilli z grillowanym kurczakiem, bekonem, anchois, parmezanem i grzankami
Tortilla stuffed by Caesar salad with grilled chicken, bacon, anchovies, parmesan cheese, croutons
39,00 PLN

ZUPY . SOUPS
ŻUR ŻENIATY (ACGI)
Tradycyjny śląski żur z jajkiem i ziemniakami
Traditional Silesian sour rye soup with egg & potatoes

KREM Z DYNI(G)
Krem z dyni podawany z crème fraîche marynowanym
imbirem i pestkami dyni.
Pumpkin cream soup served with crème fraîche
marinated ginger and pumpkin seeds.

19,00 PLN

19,00 PLN

DANIA GŁÓWNE . MAIN COURSES
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POLĘDWICA Z DORSZA(GL)
Pieczona polędwica z dorsza podawana z grzybowym risotto.
Roasted cod loin served with mushroom risotto.
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82,00 PLN

CHATEAUBRIAND STEAK
Przygotowywany z górnej części polędwicy wołowej, elastyczny, miękki i soczysty,
z nieznacznymi przerostami tłuszczowymi.
Cut from the sirloin, soft and juicy piece of beef with few fat threads.
132,00 PLN

Stek podawany jest z sosem chimichurri, sosem pieprzowym (G), masłem ziołowym (G) i dwoma dodatkami
do wyboru (frytki stekowe, frytki z batata, krążki cebulowe (A), szpinak (G), sałatka (J))
Steak is served with chimichurri sauce, pepper sauce (G), herbal butter (G) and two side dish to choose from
(steak fries, sweet potato fries, onion rings (A), spinach (G), salad (J))

Dodatki . Additives: 1. Kofeina/caffeine • 2. Substancje słodzące/artificial sweetener • 3. chinina/quinine • 4. Barwniki spożywcze/colouring • 5. konserwanty/preservatives
Alergeny . Allergens: A. Zboża zawierające gluten/gluten • B. Skorupiaki/crustaceans • C. Jajka/eggs • D. Ryby/fish • E. Orzeszki ziemne/peanuts • F. Soja/soy •
G. Mleko/milk • H. Orzech/edible nuts • I. Seler/celery • J. Musztarda/mustard • K. Sezam/sesame •
L. Dwutlenek siarki i siarczany/sulphur dioxide and sulphites • M. Łubin/lupin • N. Mięczaki/molluscs

MAKARONY . PASTA
LINGUINE Z KREWETKAMI(BGL)
Makaron linguine w sosie z masła i białego wina z
dodatkiem chili, krewetki.
Linguine pasta in butter and white wine sauce with chili,
shrimps.

LINGUINE Z WARZYWAMI(EHL)
Makaron linguile podawany z szpinakiem, cukinią,
papryką, pomidorami, boczniakami. Orzechami
włoskimi i oliwą z oliwek.
Linguine pasta served with spinach, zucchini, peppers,
tomatoes, and oyster mushrooms, walnuts and olive oil.

78,00 PLN
47,00 PLN

BURGERY . BURGERS
BURGER WOŁOWY (ACG)
Burger z grillowaną wołowiną, bekonem, sałatą, pomidorem, cebulą, ogórkiem marynowanym i sosem koktajlowy.
Burger with grilled beef, bacon, lettuce, onion, tomato, marinated cucumber and cocktail sauce.
33,00 PLN

Dodatki do wyboru (frytki stekowe, frytki z batata, sałatka (J))
Side dish to choose from (steak fries, sweet potato fries, salad (J))
10,00 PLN

DESERY . DESSERTS
SUFLET CZEKOLADOWY (ACG)
Suflet czekoladowy z lodami miętowymi
Chocolate soufflé with mint ice cream
24,00 PLN

SZARLOTKA(ACG)
Klasyczna szarlotka podawana z lodami waniliowymi.
Apple pie served with vanilla ice cream
24,00 PLN

Dodatki . Additives: 1. Kofeina/caffeine • 2. Substancje słodzące/artificial sweetener • 3. chinina/quinine • 4. Barwniki spożywcze/colouring • 5. konserwanty/preservatives
Alergeny . Allergens: A. Zboża zawierające gluten/gluten • B. Skorupiaki/crustaceans • C. Jajka/eggs • D. Ryby/fish • E. Orzeszki ziemne/peanuts • F. Soja/soy •
G. Mleko/milk • H. Orzech/edible nuts • I. Seler/celery • J. Musztarda/mustard • K. Sezam/sesame •
L. Dwutlenek siarki i siarczany/sulphur dioxide and sulphites • M. Łubin/lupin • N. Mięczaki/molluscs

