PRZYSTAWKI . STARTERS
BRUSCHETTA Z WĘDZONYM ŁOSOSIEM (ADG, VEGETARIAN)
Bruschetta z guacamole, wędzonym łososiem, pomidorami i pesto pietruszkowym
Bruschetta with guacamole, smoked salmon, tomato, parsley pesto
33,00 PLN
TATAR WOŁOWY (ACGJ)
Tatar wołowy z jajkiem przepiórczym i kaparami
Beef tartare with quail egg & capers
38,00 PLN
SMAŻONE KREWETKI (ABGL, VEGETARIAN)
Krewetki marynowane w białym winie, czosnku i pietruszce z grzanką ziołową
Shrimp marinated with white wine, garlic & parsley with herbed toasted bread
47,00 PLN
CARPACCIO WOŁOWE (AGJ)
Carpaccio z polędwicy wołowej z rukolą, tartym parmezanem i oliwą truflową
Beef tenderloin carpaccio with rocket salad, grated Parmesan cheese & truffle olive oil
36,00 PLN

Wszystkie ceny są podane w PLN wraz z VAT..
Informacje o substancjach oraz produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. VAT.
You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.

SAŁATKI . SALADS
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
35,00 PLN
SAŁATKA Z GRILLOWANYMI KREWETKAMI (BFJL, VEGETARIAN)
Sałatka z grillowanymi krewetkami marynowanymi w chili i miodzie, jadalna ziemia z pumpernikla, pak choi, kiełki sojowe, papryka, marchew
Salad with grilled shrimps marinated with chilli & honey, edible pumpernickel earth, Pak choy, soya sprouts, pepper bell, carrot
40,00 PLN
SAŁATKA Z PIECZONYCH BURAKÓW (EHJ, VEGAN)
Sałatka z pieczonych buraków, kasza jaglana, awokado, orzech nerkowca, miód, tymianek
Salad of baked beetroots, millet groats, avocado, cashew nuts, honey, thyme
33.00 PLN

Wszystkie ceny są podane w PLN wraz z VAT..
Informacje o substancjach oraz produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. VAT.
You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.

DANIA REGIONALNE . REGIONAL FOOD
ŻUR ŻENIATY (ACGI)
Tradycyjny śląski żur z jajkiem i ziemniakami
Traditional Silesian sour rye soup with egg & potatoes
17,00 PLN
PIEROGI (ACG)
Cztery pierogi ruskie i cztery pierogi z mięsem, okraszone cebulą i chrupiącym boczkiem
Dumplings stuffed with potato & cheese and dumplings stuffed with meat, onion & crispy bacon
36,00 PLN
ROLADA ŚLĄSKA (AGJL)
Rolada wołowa z czerwoną kapustą i kluskami śląskimi
Beef roulade with red cabbage, potato dumplings
49,00 PLN

ZUPA . SOUP
KREM Z POMIDORÓW (G, VEGETARIAN)
Krem z pomidorów z serem dor blue i bazyliowym pesto
Tomato cream soup with dor blue cheese & basil pesto
17,00 PLN
Wszystkie ceny są podane w PLN wraz z VAT..
Informacje o substancjach oraz produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. VAT.
You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.

DANIA GŁÓWNE . MAIN COURSES
SUPREME Z KURCZAKA (ACG)
Grillowane supreme z kurczaka, pietruszkowe rosti, purée z zielonego groszku, marchewka baby, sos śmietanowy
Grilled chicken supreme, parsley rosti, green pea purée, baby carrot, cream sauce
48,00 PLN
STEK Z ŁOSOSIA (DGL, VEGETARIAN)
Pieczony stek z łososia, carpaccio z buraka, ogórek zielony, sos chrzanowy
Baked salmon steak, beetroot carpaccio, cucumber, horseradish sauce
65,00 PLN
FISH & CHIPS (ACDGL, WEGETARIAN)
Panierowany dorsz, frytki stekowe, groszek cukrowy oraz sos tatarski A, G
Breaded Cod fish, potato chips, sugar snap pea and tartar sauce
43,00 PLN
SPAGHETTI CHORIZO (ACGL)
Spaghetti z chorizo, jajko, białe wino, parmezan, rozmaryn
Spaghetti chorizo, egg, white wine, parmesan cheese, rosemary
38,00 PLN

Wszystkie ceny są podane w PLN wraz z VAT..
Informacje o substancjach oraz produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. VAT.
You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.

POLICZKI WOŁOWE (AEGH)
Policzki wołowe z grillowanymi warzywami, mus z kalarepy
Beef cheeks with grilled vegetables, kohlrabi mousse
51,00 PLN

CZARNE RISOTTO (EHL, VEGAN)
Czarne risotto ze szpinakiem, orzechami, pomidorami cherry i kolendrą
Nero risotto with spinach, nuts, cherry tomatoes & coriander
35,00 PLN
PASTA Z KURCZAKIEM (ACGL)
Pasta z kurczakiem, grzybami, sosem śmietanowym, oliwą truflową i zieloną pietruszką
Pasta with chicken, wild mushrooms, cream sauce, truffle olive oil & parsley
37,00 PLN
GYOZA (AFK)
Pierożki gyoza z grzybami shitake, mun i kurczakiem, sos sojowy z octem i oliwą sezamową (10 sztuk)
Gyoza dumplings stuffed with shitake & mun mushrooms and chicken, soya sauce with vinegar & sesame olive oil (10 dumplings)
38,00 PLN

Wszystkie ceny są podane w PLN wraz z VAT..
Informacje o substancjach oraz produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. VAT.
You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.

GRILLOWANA WOŁOWINA . GRILLED BEEF
STEK Z POLĘDWICY WOŁOWEJ, BEEF FILET (J)
Najcenniejszy kawałek mięsa wołowego, elastyczny, miękki i soczysty, z nieznacznymi
przerostami tłuszczowymi
Most precious, flexible, soft and juicy piece of beef with few fat threads
89,00 PLN
DODATKI STEKOWE DO WYBORU . ADDITIONS STEAK TO CHOOSE FROM
NEW YORK STEAK
Wykrojony z rostbefu stek jest nieco twardszy od steka z polędwicy, ale ma więcej
smaku, jest soczysty i delikatny jednocześnie
Cut of rump cut, slightly harder than steak of sirloin but with more taste. More juicy
and delicate at the same
62,00 PLN

Puree ziemniaczane z czosnkiem i szczypiorkiem (G)
Mashed potatoes with garlic & chives
Krążki cebulowe (2A)
Onion rings
Frytki stekowe
Steak fries

RIB-EYE STEAK
Kawałek antrykotu z górnej części żeber, bardziej miękki od New York steka, bardziej
intensywny w smaku dzięki dużej liczbie nitek tłuszczu
Piece of rib-eye steak, softer than New York steak. More intensive taste thanks to
bigger number of fat threads.
89,00 PLN

Opiekane ćwiartki ziemniaka z bekonem (G)
Potato wedgeds baked with bacon
Szpinak z patelni z suszonymi pomidorami
Steamed spinach with sun-dried tomatoes
Warzywa grilowane
Grilled wegetables

T-BONE STEAK
Klasyczny stek uwielbiany przez fanów wołowiny, nazwę zawdzięcza kości w kształcie
litery „T”, która przebiega przez środek steka i rozdziela na dwa rodzaje mięsa: rostbef
oraz polędwicę

Mix sałat z dressingiem musztardowym (J)
Mix of lettuce with mustard vinegar

Classic steak, as loved by beef fans, named after a T-shaped bone which goes across
the steak and divides it into two types of meat: tenderloin and sirloin
121,00 PLN
Wszystkie ceny są podane w PLN wraz z VAT..
Informacje o substancjach oraz produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. VAT.
You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.

BURGERY . BURGERS
BURGER (ACGK)
Burger z grillowaną wołowiną, bekonem, sałatą, pomidorem, ogórkiem kiszonym, sos koktajlowy
Burger with grilled beef, bacon, lettuce, tomato, pickled cucumber, cocktail sauce
35,00 PLN
ITALIANA BURGER (ACGK)
Burger z grillowaną wołowiną, szynką parmeńską, mozzarellą, pomidorami i oliwkami
Burger with grilled beef, parma ham, mozzarella cheese, tomato, olives
39,00 PLN

Wszystkie ceny są podane w PLN wraz z VAT..
Informacje o substancjach oraz produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. VAT.
You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.

DESERY . DESSERTS
SZARLOTKA (ACGH)
Szarlotka z pieczonych jabłek z lodami waniliowymi
Apple pie cake made of roasted apples with vanilla ice cream
19,00 PLN
CRÉME BRÛLÉE (ACG)
Waniliowy créme brûlée z pestkami granatu
Vanilla créme brûlee with pomegranate seeds
19,00 PLN
SERNIK POMARAŃCZOWY (ACG)
Sernik pomarańczowy z marynowanym imbirem
Orange cheesecake with marinated ginger
19,00 PLN
SUFLET CZEKOLADOWY (ACGHL)
Suflet czekoladowy z chili, słonym karmelem i lodami waniliowymi
Chocolate souffle with chilli & salty caramel and vanilla ice
20,00 PLN

Wszystkie ceny są podane w PLN wraz z VAT..
Informacje o substancjach oraz produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. VAT.
You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.

DODATKI, ADDITIVES
1 – Kofeina coffeinated,
2 – Cukier artificial sweatener,
3 – Chinina quininated,
4 – Barwniki coloring

SUBSTANCJE ORAZ PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCEJ NIETOLERANCJI
A – Gluten glutinous corn,
B – Skorupiaki crustaceans,
C – Jajka eggs,
D – Ryby fish,
E – Orzechy ziemne peanuts,
F – Soja soy,
G – Nabiał milk,
H – Orzechy i pestki edible nuts,
I – Seler celery,
J – Gorczyca mustard,
K – Sezam sesame,
L – Dwutlenek węgla / siarczany sulfite/sulfur dioxide
M – Łubin lupine,
N – Mięczaki mollusks

Wszystkie ceny są podane w PLN wraz z VAT..
Informacje o substancjach oraz produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. VAT.
You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page.

