SAŁATKA . SALAD

SAŁATKA Z KOZIM SEREM (GHJL)

VEGETERIAN
BURGER (ACJL)

orzechami pinii, marynowanymi rzodkiewkami, grillowanymi

z komosy ryżowej i warzyw z konfiturą figowo-cebulową,

młodymi cebulami i malinowym winegretem

sałatką z zielonego ogórka, frytki

Salad with goats cheese, pine nuts, marinated radish,
grilled young onions and raspberry vinaigrette

Quinoa and vegetables burger, figs & onion relish
green cucumber salad, French fries

35,00

30,00

TATAKI Z ŁOSOSIA (DFJKL)
z marynowanym bobem, sałatką z rzepy,
ziarnami sezamu i kolendrowym winegretem
Salmon tataki with marinated broad beans, turnip salad,
sesame seeds and coriander vinaigrette

GARGANELLI (ACGHJL)
z pieczonym bakłażanem i pomidorem, orzechami pinii,
dymką i sosem z suszonych pomidorów

40,00

Garganelli pasta with baked eggplant, tomatoes, pine nuts,
spring onion and sun dried tomato sauce

SAŁATKA CEZAR
Caesar salad

36,00

z grillowanym kurczakiem (ACDJGL) 39,00
with grilled chicken

SNACKS

z jajkiem w koszulce i grillowanym awokado (ACDJGL) 30,00
with poached egg and grilled avocado

QUESADILLA (AHJL)

z kałamarnicą (ADGJLN) 39,00
with squid

ZUPA . SOUP

z wołowiną, warzywami, boczniakami i guacamole
Quesadilla with beef, vegetables,
oyster mushrooms and guacamole
40,00
CIABATTA (ACJL)

ZALEWAJKA PO ŁÓDZKU (ACGIL)

z wolno duszoną wieprzowiną, dżemem z boczku,

z jajkiem w koszulce i pieczoną kiełbasą

tatarem z kiszonego ogórka i konfiturą z czerwonej cebuli

“Zalewajka po łódzku” with poached egg and sausage

Ciabatta with slowly braised pork, bacon jam,
pickled cucumber tartar and red onion relish

25,00

30,00

KREM Z MŁODEJ MARCHWI* (ACGI)

BURGER WOŁOWY (ACGJL)

z mlekiem kokosowym i solirodem
Young carrots cream
with coconut milk and pickleweed
20,00
*danie wegetariańskie/wegańskie vegeterian/vegan dish

z sałatką Colesław, bekonem, serem Bursztyn i frytkami
Beef burger with Coleslaw salad, bacon,
Bursztyn cheese and french fries
44,00

Ceny w PLN zawierają VAT.
Informacja z wyjaśnieniem alergenów na ostatniej stronie
All prices are in PLN incl. value-added tax.
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
POLĘDWICA WOŁOWA (GJL)
Stek z polędwicy wołowej, pieczony ziemniak z wędzonym twarogiem,
fasolka szparagowa, soterowane pieczarki i sos pieprzowy
Beef tenderloin, jacket potato with smoked cottage cheese,
green beans, sautéed champignon mushrooms and pepper sauce
95,00

KOTLET SCHABOWY (ACGJL)
Kotlet schabowy z kością, purée ziemniaczane,
kalafior z palonym masłem i sos tatarski
Breaded pork chop, potatoes purée,
cauliflower with smoked butter and tartar sauce
45,00

MAKRELA (ACDIJ)
Pieczony w ziołach filet makreli, ragoût z soczewicy i kiszona kapusta
Fillet of mackerel baked with herbs, lentil ragoût and sauerkraut
40,00

TAGLIATELLE (ACGJL)
Tagliatelle z szarpaną gęsią, szpinakiem, brokułami i sosem z sera pleśniowego
Tagliatelle pasta with pulled goose, spinach, broccoli and blue cheese sauce
45,00

Ceny w PLN zawierają VAT.
Informacja z wyjaśnieniem alergenów na ostatniej stronie
All prices are in PLN incl. value-added tax.
You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page

DESERY . DESSERTS
RABARBAR (ACG)
Rabarbar zapiekany pod kruszonką, beza i waniliowe mascarpone
Baked rhubarb with crumble, meringue and vanilla mascarpone
25,00
KREM CZEKOLADOWY (ACEGH)
Krem czekoladowo-orzechowy z kruszonką owsianą i lody ze słonego karmelu
Chocolate&nut cream with oat crumble and salty caramel ice cream
28,00
TARTA (ACG)
Tarta z owoców leśnych, płatki gorzkiej czekolady, sos karmelowy
Forest fruits tart, dark chocolate flakes, caramel sauce
30,00

DODATKI . ADDITIVES
1. Kofeina/coffeinated • 2. Substancje słodzące/artificial sweatener • 3. Chinina/quininated •
4. Barwniki spożywcze/colouring • 5. Substancje konserwujące/preservative

ALERGENY . ALLERGENS
A. Gluten/glutinous corn • B. Skorupiaki/crustaceans • C. Jaja/eggs • D. Ryby/fish • E. Orzeszki ziemne/peanuts •
F. Soja/soy • G. Mleko/milk • H. Orzechy jadalne/edible nuts • I. Seler/celery • J. Gorczyca/mustard • K. Sezam/sesame •
L. Siarczan, dwutlenek siarki/sulphite sulfur dioxide • M. Łubin/lupine • N. Mięczaki/mollusks

Ceny w PLN zawierają VAT.
Informacja z wyjaśnieniem alergenów na ostatniej stronie
All prices are in PLN incl. value-added tax.
You will find information about the ingredients and additives, but also the allergens used in the products on the last page

