SAŁATKI/PRZYSTAWKI . SALADS/APPETIZER

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
42,00 PLN
SMAŻONE KREWETKI (ACBGL)
Krewetki marynowane w białym winie, czosnku i pietruszce z grillowaną foccacią
Shrimps marinated with white wine, garlic & parsley served with grilled foccacia
52,00 PLN

ŚLEDŹ (ACDL)
Opiekany śledź zielony w zalewie octowej, marynowane warzywa i ziemia z pumpernikla
Roasted herring in a vinegar marinade with pickles and pumpernickel
37,00 PLN

ZUPY . SOUPS
ŻUR ŻENIATY (ACG)
Tradycyjny śląski żur z jajkiem i ziemniakami
Traditional Silesian sour rye soup with egg & potatoes
20,00 PLN

KREM DYNIOWY (G)
Krem z dyni podawany z kwaśną śmietaną, kiełkami groszku i marynowanym imbirem
Pumpkin cream soup served with sour cream, pea sprouts and pickled ginger
21,00 PLN

ZUPA DNIA
Soup of the day
17,00 PLN

Dodatki . Additives: 1. Kofeina/caffeine • 2. Substancje słodzące/artificial sweetener • 3. chinina/quinine • 4. Barwniki spożywcze/colouring • 5. konserwanty/preservatives
Alergeny . Allergens: A. Zboża zawierające gluten/gluten • B. Skorupiaki/crustaceans • C. Jajka/eggs • D. Ryby/fish • E. Orzeszki ziemne/peanuts • F. Soja/soy •
G. Mleko/milk • H. Orzech/edible nuts • I. Seler/celery • J. Musztarda/mustard • K. Sezam/sesame •
L. Dwutlenek siarki i siarczany/sulphur dioxide and sulphites • M. Łubin/lupin • N. Mięczaki/molluscs

DANIA GŁÓWNE . MAIN COURSES
STEK Z POLĘDWICY WOŁOWEJ
Najcenniejszy kawałek mięsa wołowego,
elastyczny, miękki i soczysty, z nieznacznymi
przerostami tłuszczowymi
BEEF TENDERLOIN STEAK
Most precious, flexible, soft and juicy piece of
beef with few fat threads

STEK Z ANTRYKOTU
Kawałek antrykotu, bardziej intensywny w smaku
dzięki dużej liczbie nitek tłuszczu
ENTRECOTE STEAK
Piece entrecote steak, more intensive taste
thanks to bigger number of fat threads.

Stek podawany jest z sosem pieprzowym(G) i sosem BBQ, masłem ziołowym (G) i dwoma dodatkami
do wyboru (frytki stekowe, frytki z batata, krążki cebulowe (A), (G), sałatka (J))
Steak is served with pepper sauce(G), BBQ sauce, herbal butter (G) and two side dishes to choose from:
steak fries, sweet potato fries, onion rings (A),(G), salad (J)
109,00 PLN
RAGOUT Z DZIKA (IJL)
Ragout z dzika podawane z szpeclami i warzywami korzeniowymi
Wild boar ragù served with Spätzle and root vegetables
70,00 PLN

ROLADA WOŁOWA (ACJL)
Rolada wołowa z czerwoną kapustą i kluskami śląskimi
Beef roulade with red cabbage, potato dumplings
68,00 PLN
POLICZKI WIEPRZOWE (GIL)
Policzki wieprzowe z sosem demi-glace, purée z białych warzyw i grillowane warzywa
Pork cheeks with demi-glace sauce, white vegetable purée and grilled vegetables
65,00 PLN
KONFITOWANA GOLONKA (AGJ)
Konfitowana golonka wieprzowa podawana z kiszoną białą kapustą zasmażaną z kminkiem
Confit pork knuckle served with white cabbage fried with cumin
65,00 PLN
FISH & CHIPS (ACDGFL)
Panierowany dorsz, frytki stekowe, groszek cukrowy oraz sos tatarski
Breaded Cod fish, potato chips, sugar snap pea and tartar sauce
61,00 PLN

Dodatki . Additives: 1. Kofeina/caffeine • 2. Substancje słodzące/artificial sweetener • 3. chinina/quinine • 4. Barwniki spożywcze/colouring • 5. konserwanty/preservatives
Alergeny . Allergens: A. Zboża zawierające gluten/gluten • B. Skorupiaki/crustaceans • C. Jajka/eggs • D. Ryby/fish • E. Orzeszki ziemne/peanuts • F. Soja/soy •
G. Mleko/milk • H. Orzech/edible nuts • I. Seler/celery • J. Musztarda/mustard • K. Sezam/sesame •
L. Dwutlenek siarki i siarczany/sulphur dioxide and sulphites • M. Łubin/lupin • N. Mięczaki/molluscs

WĘDZONY PSTRĄG (ACDGFL)
Pstrąg wędzony podawany na ciepło z miksem sałat
Smoked trout served warm with a mix of lettuces
88,00 PLN

PIEROGI (ACG)
Mix pierogów ruskich i z mięsem, okraszone cebulą i chrupiącym boczkiem
Dumplings stuffed with potato & cheese and dumplings stuffed with meat, garnished with onion & crispy
bacon
49,00 PLN

PIEROŻKI GYOZA(AFGJ)
Pierożki gyoza z sosem sojowym i sałatką z glonów wakame i marynowanym imbirem
Gyōza dumplings with soy sauce, wakame algae salad and pickled ginger
49,00 PLN
LINGUINE Z CHORIZO(ACL)
Makaron linguine w sosie jajecznym z dodatkiem kiełbasy chorizo, papryczek chili i parmezanu
Linguine pasta in egg sauce with chorizo, chili peppers and parmesam
46,00 PLN
CZARNE RISOTTO (EHL, VEGAN)
Czarne risotto ze szpinakiem, orzechami, pomidorami cherry i kolendrą
Nero risotto with spinach, nuts, cherry tomatoes & coriander
44,00 PLN

BURGERY . BURGERS
BURGER WOŁOWY (ACG)
Burger z grillowaną wołowiną, bekonem,serem,
sałatą, pomidorem, cebulą, ogórkiem
marynowanym i sosem koktajlowy.
Burger with grilled beef, bacon, cheese, lettuce,
onion, tomato, marinated cucumber and cocktail
sauce.

VEGE BURGER (ACGK, vegetarian)
Burger warzywny z czerwonej fasoli, kukurydzy i
papryki podawany z cebulą, boczniakami,
pomidorem, sałatą, ogórkiem kiszonym, ketchup.
Vegetable burger made of red beans, corn and
pepper served with onion, oyster mushrooms,
tomato, lettuce, pickled cucumber, ketchup

39,00 PLN

35,00 PLN

Dodatki do wyboru (frytki stekowe, frytki z batata, sałatka (J))
Side dish to choose from (steak fries, sweet potato fries, salad (J))
10,00 PLN

Dodatki . Additives: 1. Kofeina/caffeine • 2. Substancje słodzące/artificial sweetener • 3. chinina/quinine • 4. Barwniki spożywcze/colouring • 5. konserwanty/preservatives
Alergeny . Allergens: A. Zboża zawierające gluten/gluten • B. Skorupiaki/crustaceans • C. Jajka/eggs • D. Ryby/fish • E. Orzeszki ziemne/peanuts • F. Soja/soy •
G. Mleko/milk • H. Orzech/edible nuts • I. Seler/celery • J. Musztarda/mustard • K. Sezam/sesame •
L. Dwutlenek siarki i siarczany/sulphur dioxide and sulphites • M. Łubin/lupin • N. Mięczaki/molluscs

DESERY . DESSERTS
SUFLET CZEKOLADOWY (ACG)
Suflet czekoladowy z lodami miętowymi
Chocolate soufflé with mint ice cream
26,00 PLN

SZARLOTKA (ACGH)
Szarlotka z pieczonych jabłek z lodami cynamonowymi
Apple pie cake made of roasted apples with cinnamon ice cream
26,00 PLN

CIASTO MARCHEWKOWE (ACG)
Ciasto marchewkowe podawane z lodami imbirowymi
Carrot cake served with ginger ice cream
26,00 PLN

Dodatki . Additives: 1. Kofeina/caffeine • 2. Substancje słodzące/artificial sweetener • 3. chinina/quinine • 4. Barwniki spożywcze/colouring • 5. konserwanty/preservatives
Alergeny . Allergens: A. Zboża zawierające gluten/gluten • B. Skorupiaki/crustaceans • C. Jajka/eggs • D. Ryby/fish • E. Orzeszki ziemne/peanuts • F. Soja/soy •
G. Mleko/milk • H. Orzech/edible nuts • I. Seler/celery • J. Musztarda/mustard • K. Sezam/sesame •
L. Dwutlenek siarki i siarczany/sulphur dioxide and sulphites • M. Łubin/lupin • N. Mięczaki/molluscs

