MENU
PRZYSTAWKI
• Siekany tatar wołowy (100 g), grzybki marynowane (50 g),
cebula (50 g) , ogórek kiszony (50 g)

28 zł

• Sałatka śledziowa z pieczonym burakiem (180 g)

14 zł

ZUPY
• Rosół z domowym makaronem (300ml)

14 zł

• Jesiotranka z warzywami Julienne (300 ml)

19 zł

• Żurek na białej kiełbasie (300 ml)

17 zł

• Krem ziemniaczany pachnący ogniskiem (300 ml)

12 zł

MAKARONY / PIEROGI
• Farfalle z boczniakiem, cukinią i papryką

(300 g)

25 zł

• Tagliatelle szpinakowe z kurczakiem i warzywami
w sosie tymiankowym (300 g)

27 zł

• Pierogi z kaszanką, konfitura z czerwonej cebuli (300 g)

22 zł

SAŁATKI
• Sałatka WEGE
(sałata lodowa, rukola, pomidor, zielony ogórek, burak, cieciorka, soczewica,
tofu, sos musztardowo-miodowy (300 g))

28 zł

• Sałatka z kurczakiem Sous - vide
(sałata lodowa, rukola, pomidor, zielony ogórek, cebula, sos czosnkowy (300 g))

25 zł

Restauracja czynna codziennie od godziny 12:00 do godziny 22:00 (kuchnia przyjmuje zamówienia do godziny 20.30).
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DANIA RYBNE
•

Filetowany Jesiotr (140 g), maślane puree (200 g), marchewka
w pomarańczy (100 g), sos Alfredo ( 50 g )

• Pieczony sandacz (120 g), frytki (150 g), kalafior po francusku (150 g),
sos czosnkowy (50 g)

51 zł
43 zł

DANIA MIĘSNE
Drób
• Pierś z kurczaka faszerowana kurkami i otulona bekonem (150 g),
puree bekonowe (200 g) , marchewka w pomarańczy (150 g), sos kurkowy (50g)

38 zł

• Kotlet de volaille z masłem czosnkowym (150 g),
puree maślane (200 g), surówka (100 g)

33 zł

• Konfitowana pierś z kaczki (170 g),
Kluski śląskie (200 g), modra kapusta (100 g)

43 zł

Wieprzowina
• Kotlet schabowy smażony na smalcu ( 200 g ),
puree bekonowe ( 200 g ), kapusta zasmażana (150 g)

34 zł

• Polędwiczka wieprzowa szpikowana wędzoną słoniną (150 g ),
grzybowe kaszotto (50 g), buraczki z malinami (150 g ),

34 zł

• Rolada wieprzowa z suszonymi pomidorami i porem (150 g),
puree maślane (200 g ), marchewka w pomarańczy (150 g) , sos porowy (150 g)

32 zł

Wołowina
• Poliki wołowe (180 g), grzybowe kaszotto (150 g), modra kapusta
zasmażana (150 g)

48 zł

• Burger wołowy (100 g), ser, konfitura z czerwonej cebuli, pikle,
frytki stekowe (150 g)

26 zł
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DODATKI
Frytki (150 g)
Puree bekonowe (200 g)
Puree maślane (200 g)
Kaszotto z grzybami
Kluski śląskie (150 g)

6 zł
6 zł
6 zł
6 zł
6 zł

Ketchup ( 50 g )
Sos czosnkowy ( 50 g )

2 zł
2 zł

Marchewka w pomarańczy (150 g )
Buraczki z malinami (150 g)
Modra kapusta zasmażana (150 g)
Kiszona kapusta zasmażana (150 g)
Kalafior po francusku (150 g)
Surówka (100 g)

6 zł
6 zł
6 zł
6 zł
6 zł
6 zł

DESERY
•

Domowa szarlotka na ciepło (150 g) z lodami (50 g) na sosie waniliowym

17 zł

•

Lampone – lody z gorącymi malinami w towarzystwie bezy (200 g)

17 zł

NAPOJE CIEPŁE
•

Herbata czarna Sir William’s 200 ml

5 zł

•

Herbata smakowa Richmont podawana w dzbanku 200 ml

7 zł

•

Kawa czarna 190 ml

8 zł

•

Kawa biała 190 ml

9 zł

•

Cappucino 180 ml

9 zł

•

Latte Macchiato 190 ml

•

Espresso 45 ml

10 zł
7 zł
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NAPOJE ZIMNE
•

Woda mineralna gazowana, niegazowana 300 ml

5 zł

•

Pepsi, Mirinda, 7up 200 ml

6 zł

•

Sok pomarańczowy Toma 200 ml

6 zł

•

Nektar porzeczkowy Toma 200 ml

6 zł

• Sok jabłkowy, jabłkowo-gruszkowy tłoczony Klimkiewicz 300 ml
• Dzbanek soku jabłkowego Klimkiewicz 1 l
•

Kompot owocowy 350 ml

6 zł
14 zł
5 zł

• Karafka wody niegazowanej z cytryną 1 l

7 zł
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