
     PRZYSTAWKI
    Smażone krewetki z kiełbaską chorizo                     36.

Blanszowane młode szparagi
     z czosnkiem i chrupiącą grzanką         15.

Placki ziemniaczane
      z różyczkami wędzonego łososia i śmiatanką         22.

                 Chleb ze smalecem i z ogórkiem małosolnym   12.

      Śledź na dwa sposoby                                   16.

SAŁATY
 Sałata Cezar z grilowanym kurczakiem 25.

Sałata z krewetkami, 
cytrusami i owocami granata w miętowym sosie 36.

       Sałatka ze szpinakiem w sosie czosnkowym, 25.
  kozim serem i bekonem

ZUPY
                                                     Rosół                                                 10.

                                  Tradycyjne flaki                           12.

          zabielony barszcz z młodymi ziemniakami i koperkiem          14. 

     Micha gulaszu z regionalenej dziczyzny 
          z tymiankiem i rozmarynem  18.

 



RYBY
                  Pstrąg z pieca faszerowany ziołami z frytkami i surówką         35.

         Filet z sandacza z warzywami w sosie maślano winnym
                  i puree ziemniaczanym                           39.

  Łosoś w maślanej panierce
           podany na salsie owocowej z puree  ziemniaczanym                  42.

Dziś polecamy...       -
Zapytaj kelnera jaką rybę spoza karty menu dziś polecamy. 

DANIA GŁÓWNE
 Udo kacze confit z sosem wiśniowym 

       z puree ziemniaczanym i zasmażanymi buraczkami  39.

Grillowane polędwiczki wieprzowe  
     z pęczotto grzybowym i miksem sałat               36.

Grillowany schab z kością,   
       z młodą zasmażaną kapustą i pieczonym ziemniakiem               36.

Antrykot drobiowy w prażonych migdałach
     podany na ziołowo warzywnym risotto z miksem sałat         35.

          Żeberka w sosie barbecue z pieczonym ziemniakiem
       masłem czosnkowym i bukietem grillowanych warzyw       42.

             

                                               Placek po węgiersku                                  25.

         Burger Szefa Kuchni                   28.
  burger wołowy z boczkiem. serem cheedar, ogórkiem kiszonym, pomidorem,

czerwoną cebulą podany z frytkami

                          Wege Burger                                26.
burger z pieczonym burakiem  i kozim serem podany z frytkami



DANIA DLA DZIECI
                 Nugetsy z frytkami i ketchupem          16.

                                  Naleśniki z serem i owocami          16.

DODATKI
Frytki      6.

Opiekane ziemniaki  6.

          Surówka           8.

      Miks sałat  8. 
    

DESERY
                   Mini torcik bezowy                                       15.

                         Semifreedo                 15.
       

   Szarlotka na ciepło z lodami                    12.

                     Deser dnia           -.

           Deser lodowy                                   12.

Wszystkie dania w naszej restauracji
są przygotowywane

   ze świeżych składników.     
Dlatego też czas ich podania wynosi od 20 do 40 minut. 

W wyjątkowych sytuacjach może być dłuższy.   


