PRZYSTAWKI ZIMNE . COLD APPETIZERS

SAŁATKI . SALADS

TATAR WOŁOWY (120g) (ACGFIJK)

KLASYCZNA SAŁATKA GRECKA (CGHIJK)

dodatki / ciastko parmezanowe /
majonez musztardowy / żółtko (na życzenie gościa)

ser feta / oliwki / dressing musztardowy

Beef tartare
side dishes / parmesan cake / mustard mayonnaise /
egg yolk (served at the request)

Classic Greek salad
feta cheese / olives / mustard dressing
38

51
SAŁATKA Z GRILLOWANYM KURCZAKIEM (ACGIJK)
FILET ZE ŚLEDZIA (120g) (ADGIK)
papryka / świeże zioła / czosnek / bagietka
Herring fillet
paprika / fresh herbs / garlic / baguette

pomidor koktajlowy / grzanki / sos cezar
Salad with grilled chicken
cherry tomatoes / croutons / caesar dressing
41

29

KANAPKI . SANDWICHES
PRZYSTAWKI CIEPŁE . WARM APPETIZERS

CLUB SANDWICH Z KURCZAKIEM (ACG)

WYBÓR PIEROGÓW 6 szt. (ACGIJM)
(ruskie, z mięsem, z kapustą i grzybami)

jajko sadzone / bekon / sałata / ogórek kiszony /
majonez / prażona cebula / ser żółty

pieczona cebulka szalotka / skwarki

Club sandwich with chicken
sunny-side up egg / bacon / lettuce /
pickle / mayonnaise / roasted onion / cheese

Various types of dumplings 6 pcs
(russian dumplings, dumplings with meat,
cabbage and mushrooms)
roasted shallot / pork scratchings

43

BURGER WOŁOWY (ACGJK)

35

KREWETKI 6 szt. (BCG)
białe wino / suszone pomidory /
szpinak baby / grana padano / śmietana
Prawns
white wine / sun-dried tomatoes /
grana padano / baby spinach

ser cheddar / bekon / pomidor / sałata lodowa /
cebula czerwona / ogórek kiszony / ketchup / majonez /
frytki stekowe
Beef burger
cheddar cheese / bacon / tomato / iceberg lettuce /
red onion / pickle / ketchup / mayonnaise / steak chips

49

Wszystkie ceny są w PLN, zawierają podatek VAT.
Informacje o dodatkach i alergenach w produktach znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. value-added tax.
You will find information about the allergens used in the products on the last page.

56

ZUPY . SOUPS

MAKARONY . PASTA

ZUPA DNIA (ABCDEFGHIJKLMN)

MAKARON Z KURCZAKIEM (ACGIF)

The soup of the day

wędzony boczek / zielony groszek /
sos z sera z niebieską pleśnią / pietruszka

26
KREM Z BURAKA (GI)

Chicken pasta
smoked bacon / green peas /
blue cheese sauce / parsley

kozi ser / okrasa z migdałów i cebuli
Beetroot cream
goat cheese / almond and onion dressing

41

MAKARON Z TUŃCZYKIEM (ACDGI)

29

czerwona cebula / czosnek / białe wino /
sos śmietanowy / koper

GULASZOWA (AI)

Tuna pasta
red onion / garlic / white wine /
cream sauce / dill

wołowina / warzywa sezonowe / chili
Goulash soup
beef / seasonal vegetables / chili
39

ZUPA RYBNA (BDGI)
łosoś / dorsz / małża / pomidory pelati / anyż
Fish soup
salmon / cod / mussels / pelati tomatoes / anise
39

Wszystkie ceny są w PLN, zawierają podatek VAT.
Informacje o dodatkach i alergenach w produktach znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. value-added tax.
You will find information about the allergens used in the products on the last page.

39

RYBY . FISHES
DORSZ (160g) (DIH)
czerwona kapusta / mus marchewkowy / imbir /
mleko kokosowe / pesto z rukoli
Cod (160g)
red cabbage / carrot mousse / ginger /
coconut milk / rocket pesto
63

ŁOSOŚ (160g) (BDFGI)
prażona soczewica / karmelizowana cebula /
jarmuż / kiełki fasoli mung / chrust z selera / sos ostrygowy
Salmon (160g)
roasted lentils / caramelised onion / kale /
oyster sauce / mung bean sprouts / roasted celery
65

MIĘSO . MEAT
STEK WIEPRZOWY Z KOŚCIĄ (150g) (AC)
opiekane ziemniaki / kapusta kiszona / kminek / boczek
T-bone pork steak (150g)
baked potatoes / sauerkraut / caraway seeds / bacon
55

POLĘDWICA WOŁOWA (180g) (AI)
puree ze słodkich ziemniaków / ciemny sos tymiankowy / pieczone boczniaki
Beef tenderloin
sweet potato puree / dark thyme sauce /
roasted oyster mushrooms
99

Wszystkie ceny są w PLN, zawierają podatek VAT.
Informacje o dodatkach i alergenach w produktach znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. value-added tax.
You will find information about the allergens used in the products on the last page.

MAKARON WEGETARIAŃSKI (AFI)
pieczarka / pomidor pelati / cukinia /
czerwona fasola / marynowane kiełki
Vegetarian pasta
mushrooms / pelati tomatoes /
zucchini / red beans / pickled sprouts
37

DESERY . DESSERTS
DESER SZEFA (ACEFGHIJKLMN)
Chef's dessert
21
MINI TARTA Z OWOCAMI SEZONOWYMI
Mini tart with seasonal fruit
25
STRUDEL JABŁKOWY Z SOSEM WANILIOWYM
Apple strudel with vanilla sauce
32
DESER LODOWY NA GORĄCO Z MALINAMI LUB ŚLIWKAMI
lody waniliowe / gorące owoce / kruszonka z białej czekolady
Hot ice dessert with raspberry or plums
vanilla ice cream / hot fruit / white chocolate crumble
39
SORBET ROKITNIKOWY
sorbet rokitnikowy / lody waniliowe /
czekoladowe kamyki / makaronik

GORĄCE NAPOJE
HOT DRINKS
KAWA
COFFEE
Espresso
Espresso Macchiato
Cafe Creme
Cappuccino
Doppio
Cafe Latte
Cafe Latte Macchiato
Irish Coffee
Frappe
Kawa bezkofeinowa

17
17
21
21
21
21
21
34
29
17

GORĄCA CZEKOLADA
PO WIEDEŃSKU
HOT CHOCOLATE

21

HERBATA “EILLES”
TEA

21

Sommerbeeren / Darjeeling Royal
Earl Grey / Peppermint / Grüntee Asia /
Assam Special / Kräutergarten

Sea buckthorn sorbet
sea buckthorn sorbet / vanilla ice cream /
chocolate pebbles / macaroon
39
DESER LODOWY COOKIES
lody czekoladowe / lody waniliowe / kruche ciasteczka /
ciemny biszkopt / płynna czekolada
Cookies ice dessert
chocolate ice cream / vanilla ice cream / shortbread cookies /
dark sponge cake / liquid chocolate
39
Wszystkie ceny są w PLN, zawierają podatek VAT.
Informacje o dodatkach i alergenach w produktach znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. value-added tax.
You will find information about the allergens used in the products on the last page.

NAPOJE BEZALKOHOLOWE
SOFR DRINKS

WÓDKA / WÓDKA SMAKOWA
VODKA / FLAVORED VODKA
Soplica 4 cl,

Woda gazowana lub niegazowana
Sparkling or still water
„Górska Natura“ 33 cl,
„Muszynianka” 70 cl,
„Evian” 75 cl,

Orzechowa / Przepalana / Malinowa /
Wiśniowa / Śliwkowa / Czarna porzeczka

9
16
26

Soki Säfte 20 cl,

12

Pomarańcza / jabłko / pomidor / czarna porzeczka
Orange / apple / tomato / blackcurrant

Pepsi 20cl,
Pepsi Max 20 cl,
Mirinda 20 cl,
7 Up 20 cl,
Tonic 20 cl,
Red Bull 20 cl,

12
12
12
12
12
22

SOKI WYCISKANE
FRESH-SQUEEZED JUICES
Marchew / burak / jabłko 25 cl,
Carrots / beet / apple
Pomarańcz / greipfrut 25 cl,
Orange / grapefruit
Seler naciowy / mięta / jabłko 25 cl,
Celery / mint / apple

24
24
24

NAPOJE ALKOHOLOWE
ALCOHOLIC DRINKS

19 / 95

Bison Grass

Amber Inside 4 cl / 70 cl,

24 / 210

WHISKY / BURBON / SINGLE MALT
Ballantine’s 4 cl,
Jameson 4 cl,
Jack Daniel’s 4 cl,
Glenfiddich 12yo 4 cl,
Glenfiddich 15yo 4 cl,
Glenfiddich 18yo 4 cl,

28
29
29
39
48
64

KONIAK COGNAC
Hennessy V.S. 4 cl,
Hennessy Fine De Cognac 4 cl,
Hennesy X.O. 4 cl,
Remy Martin V.S.O.P. 4 cl,

49
69
139
59

GIN / RUM
Gordon’s Gin 4 cl,
Capitan Morgan Dark 4 cl,

19
27

LIKIERY LIQUEUR

PIWO BECZKOWE DRAFT BEER
Tyskie Gronie 30 cl / 50 cl

12 / 16

PIWO BUTELKOWE BEER
Pilsner Urquel 33 cl,
Książęce Złote Pszeniczne 50 cl,
Książęce Ciemne Łagodne 50 cl,
Książęce IPA 50 cl,
Książęce Porter Bałtycki 50 cl,
Lech Premium 33 cl,
Tyskie Gronie 33 cl,

16
17
17
17
18
16
16

PIWO BEZALKOHOLOWE ALCOHOL FREE BEER
Lech Free 0% Lager 33 cl,
Lech Free wybór smaków 33 cl,

Jägermeister 4 cl,
Becherovka 4 cl,
Campari 4 cl,
Cointreau 4 cl,
Bols Amaretto 4 cl,
Bailey’s Irish Cream 4 cl,

19
19
19
33
33
33

COCKTAILS
CUBA LIBRE

36

Capitan Morgan Dark / Pepsi

BRIGHT ‘N‘STORMY

39

Capitan Morgan Dark / Ginger Beer

15
15

zapytaj kelnera ask the waiter

Radler 50 cl,

Żubrówka 4 cl / 50 cl,

19

19

Seven Up / Piwo Tyskie

GIN TONIC

24

Gordon’s Gin / Tonic / Cytryna lemon

CAMPARI ORANGE

36

Campari / sok pomarańczowy orange juice

WERMUT
Martini Bianco 10 cl,
Martini Rosso 10 cl,
Martini Extra Dry 10 cl,

APEROL SPRITZ
28
28
28

Aperol / Prosecco Ca’tullio /
woda gazowana sparkling water /
pomarańcza orange

Wszystkie ceny są w PLN, zawierają podatek VAT.
Informacje o dodatkach i alergenach w produktach znajdują się na ostatniej stronie.
All prices are in PLN incl. value-added tax.
You will find information about the allergens used in the products on the last page.
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