PRZYSTAWKI . APPETIZERS

SAŁATKI . SALADS

TATAR Z POLĘDWICY WOŁOWEJ (ACL)

KURCZAK KUKURYDZIANY (FGJL)

kiszonki / kruchy chips z pieczywa razowego /
mus z marynowanych pieczarek / żółtko

sałata rzymska / pomidor koktajlowy /
grana padano / dressing cezar

Beef tenderloin tartare
pickles / crispy chip from whole wheat bread /
marinated champignon mousse / yolk

Corn chicken
Romaine lettuce / cherry tomato /
grana padano / caesar dressing

35

29

PIECZONY ROSTBEF (EGH)

RÓŻOWY TUŃCZYK (DJK)

rukola / rumiane orzeszki piniowe /
grillowana gruszka / sos serowy z błękitną pleśnią

Wakame / prażony sezam /
sos winegret sezamowy

Roasted roast beef
arugula/browned pine nuts / grilled pear /
blue cheese sauce

Pink tuna
wakami / roasted sesame / salicornia /
sesame vinaigrette

29

39

ŚLEDŹ PO MIĘDZYZDROJSKU (2CDGJ)
pomarańczowy śledź / puree z modrej kapusty i jabłka /
maślane ziemniaki / karmelizowana szalotka /
musztarda majonezowa
Międzyzdroje-style herring
orange herring / red cabbage puree with apple /
butter potatoes / caramelized shallot /
mayonnaise mustard

ZUPY . SOUPS
ZUPA DNIA
The soup of the day
15
KREM Z TOPINAMBURU (EGHIL)
miód rzepakowy / szczypior / bekon /
orzechowa granola

24
KREWETKI DUSZONE W CURRY (BDGN)
pomidory pelati / polenta tymiankowa / bazylia /
marynowana makrela / jarmuż
Shrimp stewed in curry
pelati tomatoes / thyme polenta / basil /
marinated mackerel / kale
42
WYBÓR PIEROGÓW Z CEBULĄ I BOCZKIEM (ACG)
ruskie / z mięsem / z kapustą i grzybami

Creamy Jerusalem artichoke soup
colza honey / chives / bacon / nut granola
23
PIKANTNA ZUPA GULASZOWA (AFIJL)
kiełbasa swojska / kiszone ogórki /
kapary / kwaśna śmietana
Spicy goulash soup
local sausage / pickled cucumbers /
capers / sour cream
29

A selection of dumplings with onion and bacon
russian / with meat / with sauerkraut and mushrooms
24

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.

RYBY . FISH
SMAŻONY DORSZ BAŁTYCKI Z MUSZTARDĄ DIJON (ADEFHJ)
orzechy nerkowca / szałwia / biała fasola / smażone liście szpinaku / kwaszona cebula
Fried Baltic cod with Dijon mustard
cashews / sage / white beans / fried spinach leaves / marinated onion
39
PIECZONY TURBOT Z AROMATYZOWANYM MASŁEM (ACDEH)
ziemniaki i warzywa w stylu „Hasselback” / panierka / oliwki / pomidory koktajlowe
Fried turbot with aromatized butter
hasselback potatoes and vegetables / breadcrumbs / olives/cherry tomatoes
59
SANDACZ MORSKI ZAPIEKANY POD TEPENADĄ (BDFGLN)
słodkie puree ziemniaczane / aromatyczna krewetka / małże nowozelandzkie / sos ze skorupiaków / creme fraiche z chorizo
Sea zander roasted under tapenade
sweet potato puree / fragrant shrimp / New Zealand clams / crustacean sauce / creme fraiche with chorizo
55

MIĘSO . MEAT
SMAŻONY COMBER JAGNIĘCY MARYNOWANY W CHRZANÓWCE (AGL)
puree z brukselki / fioletowy gratin / sos żurawinowo-jabłkowy / czosnkowa kasza pęczak
Fried saddle of lamb marinated in horseradish liquor
brussels sprouts puree / purple gratin / cranberry and apple sauce / garlic pearl barley
95
POMARAŃCZOWA PIERŚ Z KACZKI (2GL)
chrupiąca soczewica / karmelizowany burak / mus dyniowy / sos jeżynowy z czerwonym winem
Orange duck breast
crunchy lentils / caramelized beetroot / pumpkin mousse / blackberry sauce with red wine
59
GRILLOWANA POLĘDWICA WOŁOWA (GIL)
kruszony pieprz / ziemniaki pieczone z ziołami / sezonowe warzywa / masło ziołowe
Grilled beef tenderloin
crushed pepper / roasted potatoes with herbs / seasonal vegetables / herb butter
89
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.

ZUPA . SOUP

SAŁATKA . SALAD

WEGAŃSKIE FLAKI (AI)

SAŁATY Z KAPUSTĄ KWASZONĄ (CG)

smażone boczniaki / pieczarka /
pomidory

marynowana cukinia / jajko gotowane /
ser kozi / dressing chrzanowo-pietruszkowy

Vegan tripe
fried oyster mushrooms /
champignons / tomatoes

Salads with sauerkraut
marinated zucchini/boiled egg / goat cheese /
horseradish and parsley dressing

19

23

DESERY . DESSERTS
MUS Z BIAŁEJ CZEKOLADY (24ACGH)
ciemny ganasz / chili / toffi /
domowy biszkopt / palone migdały
White chocolate mousee
dark ganache / chili / toffee /
home-made sponge cake / roasted almonds

Vegetarian
&
Gluten free

COCKTAILS
CUBA LIBRE
Bacardi Carta Blanca / Pepsi
28

BRIGHT ‘N‘ WINDY
Gin Finsbury / Ginger Beer

25

32
EKLER Z DODATKIEM CIASTA KRUCHEGO (24ACG)
masa budyniowa / pikantna czekolada /
sok z pomarańczy
Éclair with shortcrust pastry
pudding / spicy chocolate / orange juice

GIN TONIC
Gin Finsbury / Tonic / Cytryna
Lemon
19

28
CAMPARI ORANGE
GANASZ Z BIAŁEJ CZEKOLADY (24ACG)
szarlotka / prażone jabłka / zielony żel

Campari / sok pomarańczowy
Orange juice
20

White chocolate ganache
apple pie / fried apples / green gel
21

APEROL SPRITZ
Aperol / Prosecco / woda gazowana
34

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

NAPOJE ALKOHOLOWE
ALCOHOLIC DRINKS

Woda gazowana lub niegazowana
Mineralwater with or without gas
„Górska natura“ 33 cl,
„Badoit” 75 cl,
„Evian” 75 cl,

PIWO BEER
6
16
16

Beczkowe Tyskie 30cl / 50 cl
Lech / Lech bezalkoholowy 33 cl,
Radler 53 cl,

9 / 12
12
17

Seven Up / Piwo Tyskie

Soki Säfte 20 cl,

8

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

Pepsi 20cl,
Mirinda 20 cl,
Seven Up 20 cl,
Tonic 20 cl,
Red Bull 20 cl,

8
8
8
8
12

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

10
15
18

15
12
16

Light / dark / honey / wheat

WINO / WERMUT WINE
Wino domu białe lub czerwone 12 cl / 75 cl,
White or red house wine
Martini Bianco 4 cl,
Martini Rosso 4 cl,
Martini Extra Dry 4 cl,

18 / 105
12
12
12

WÓDKA / WÓDKA SMAKOWA
VODKA / FLAVOURED VODKA
Amber Inside Vodka 4 cl / 70 cl,
Żubrówka 4 cl / 50 cl,

14/190
11 / 95

Czarna / Biała / Bizon Grass /
Kora Dębu / Liście Klonu / Pędy Sosny

GORĄCE NAPOJE
HOT DRINKS

Soplica 4 cl,

11

Orzech / Przepalana / Malina /
Wiśnia / Śliwka / Czarna porzeczka

KAWA
COFFEE
Espresso
Espresso Macchiato
Doppio Espresso
Cafe Creme
Cappuccino
Cafe Latte
Cafe Latte Macchiato
Kawa mrożona
Irish Coffee
Kawa bezkofeinowa

12
12
12
15
15
18
18
24
25
13

GORĄCA CZEKOLADA
HOT CHOCOLATE

14

HERBATA “EILLES”
TEA

12

Bio China Jasmin
Assam czarna Black
Earl Grey
Zielona Green
Owocowa Fruit
Miętowa Mint
Ziołowa Herbal

Pilsner 33 cl,
Książęce 50 cl,
Wiwat Międzyzdroje 50cl,
Jasne, ciemne, miodowe, pszeniczne

Jägermeister 4 cl,
Becherovka 4 cl,
Campari 4 cl,

14
14
14

WHISKEY
Jameson 4 cl,
Jack Daniel’s 4 cl,

25
28

KONIAK COGNAC
Hennesy X.O. 2 cl,
Hennessy V.S. 2 cl,
Hennessy Fine De Cognac 2 cl,
Remy Martin Grand 2 cl,

78
25
35
20

GIN
Finsbury 4 cl,
Bacardi Light 4 cl,

11
15

LIKIERY LIQUEUR
Cointreau 2 cl,
Bols Amaretto2 cl,
Bailey’s Irish Cream 2 cl,
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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