STARTER / SMALL

DANIA GŁÓWNE / MAINS

Tarator, oliwa miętowa, prażone orzechy włoskie /
Tarator, mint olive, roasted walnuts (7,8)
25 PLN

Pierogi ruskie z okrasą, kwaśna śmietana /
Russian dumplings with relish, sour cream (1,3,7,10,12)
45 PLN

Krem pietruszkowy, chutney jabłkowe /
Parsley cream soup, apple chutney (7,9)
25 PLN

Pappardelle pełnoziarniste, konfitowana kaczka,
szpinak, borowiki, zielony pieprz /
Whole grain pappardelle, confit duck, spinach,
porcini mushrooms, green pepper (1,3,7)
60 PLN

Burrata, prosciutto crudo, figa, karmelizowana cebula,
foccaccia / Burrata, prosciutto crudo, fig, caramelized
onion, focaccia (1,3,7)
45 PLN
Tatar wołowy, chleb na zakwasie, sos dijonnaise /
Beef tartare, sourdough bread, dijonnaise sauce
(1,6,7,10,12)

55 PLN

SAŁATY / SALADS

Czarne tagliatelle, krewetki, pomidory pelati, bazylia /
Black tagliatelle, shrimps, pelati tomatoes, and basil (1,3,7)
65 PLN
Łosoś, sałatka z kopru włoskiego, rzodkiewka /
Salmon, fennel salad, radish (4,6,10,11,12,13,14)
65 PLN
Połówka kurczaka bez kości, prażone
oregano, jus z kurczaka /
Flat iron chicken, fired oregano,
chicken jus (7)
65 PLN

Świeżo cięte warzywa korzeniowe, ser pleśniowy,orzech
włoski / Raw vegetables, blue cheese, walnuts (8,10)
40 PLN
Rukola, gruszka, jajko poszetowe, winegret orzechowy /
Rocket salad, pear, poached egg, nut vinaigrette (1,38,10,13)
45 PLN
Sałatka Cezar z piersią kurczaka i bekonem /
Ceasar salad with chicken and bacon
(1,3,7,10)

45 PLN

KANAPKI / SANDWICHES
Avocado na toście – chleb na zakwasie, guacamole, chilli,
jajko poszetowe / Avocado on toast – sourdough bread,
guacamole, chilli, poached egg (1,3,7,10,13)
35 PLN
Club Sandwich – chleb na zakwasie, jajko sadzone,
grillowana pierś kurczaka, boczek, pomidor, sałata lodowa /
Club Sandwich – sourdough bread, fried egg, grilled
chicken breast, bacon, tomato, iceberg lettuce (1,3,12)
40 PLN
Kanapka Reuben – domowe pastrami, kapusta kiszona,
pikle, mimolette, sos rosyjski / Reuben sandwich
– homemade pastrami, sauerkraut, pickles,
mimolette and Russian sauce (1,10,12)
45 PLN
Greenhouse Burger – wołowina, awokado, pomidor, sałata
rucola, domowe kimchi z białej kapusty /
Greenhouse Burger – beef, avocado, tomato, rocket salad,
homemade white cabbage kimchi (1,7,10,12)
50 PLN
Kanapki są serwowane z domowymi frytkami /
Sandwiches are served with handcut fries

GRILL
Tomahawk z kością /
Pork tomahawk
85 PLN
Rostbef / Rump cut
95 PLN

T-bone
100 PLN
Polędwica wołowa /
Beef Tenderloin
115 PLN

Antrykot / Entrecote
95 PLN

DODATKI 10 PLN
Opiekane ziemniaki z masłem i tymiankiem
Baked potatoes with butter and thyme
Szpinak, chilli, orzechy cashew /
Spinach, chilli, cashew nuts
Boczniaki karmelizowane w occie balsamicznym
/ Oyster mushrooms caramelized in balsamico
Frytki, oliwa truflowa, pamezan /
Fries, truffle oil, parmesan cheese
Zielona sałata / Green salad

Dania zawierają: 1) gluten/gluten; 2) skorupiaki/shellfish; 3) eggs/jajka; 4) rybę/fish; 5) orzeszki ziemne/peanuts; 6) soja/soya; 7) białko mleka i laktozę/milk protein and lactose;
8) orzechy/nuts; 9) seler/celery; 10) gorczyca/charlock; 11) nasiona sezamu/sesam seeds; 12) dwutlenek siarki/sulphur dioxide; 13) łubin/lupin; 14) mięczaki/molluscs.
Wszystkie ceny są w PLN i zawierają ustawowy podatek VAT. Do rachunku doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 10%.
All prices are in PLN and include value-added tax. There is discretionary 10% service charge added to your bill.
Od 01.01.2020 roku faktura VAT do paragonu może być wystawiona jedynie w przypadku gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. O konieczności wystawienia faktury VAT prosimy
informować obsługę restauracji przed dokonaniem płatności. Paragon do 450 PLN (100 EUR) jest już fakturą uproszczoną i nie będzie wystawiana dodatkowa faktura.
From 1st January 2020, a VAT invoice for a receipt may be issued only if the buyer’s tax identification number is on the receipt. Please inform restaurant staff before making a payment
about the necessity to issue a VAT invoice. The receipt up to P450 PLN (100 EUR) is already a simplified invoice and no additional one will be issued.

