PRZEKĄSKI / STARTERS
Domowy polski pasztet z marynatami i chrzanem
/ Homemade Polish pâté with pickles and horseradish

19 PLN

Camembert zapiekany z ziołami,
podany z pszennymi grzankami
/ Camembert baked with herbs and served with baguette

22 PLN

Placki ziemniaczane z łososiem wędzonym, tzatziki
/ Potato pancakes with smoked salmon, tzatziki

22 PLN

Krewetki w cieście piwnym
z sosem majonezowym z wasabi, frytki
/ Shrimps in beer batter with mayonnaise sauce
and wasabi, French fries

25 PLN

ZUPY / SOUPS
Krem z dyni aromatyzowany imbirem z prażonymi
pestkami dyni i olejem z pestek dyni
/ Pumpkin cream flavoured with ginger, served with roasted
pumpkin seeds and pumpkin seed oil

16 PLN

Żur z białą kiełbasą i jajkiem
/ ‘‘Żur’’ with white sausage and egg

16 PLN

Alergeny pokarmowe

Food allergens

Uprzejmie prosimy o przekazanie naszej obsłudze
wszelkich informacji dotyczących Państwa diety, alergii
lub nietolerancji pokarmowej – z pewnością
uwzględnimy je przygotowując Państwa danie.

When ordering, please inform us about your diet,
allergies or food intolerance – we shall certainly
take it into consideration when preparing your meal.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje
na temat składników dań, nasza obsługa jest
do Państwa dyspozycji.

Should you wish to have detailed dishes ingredients,
our staff will be pleased to assist you.

DANIA GORĄCE / HOT DISHES
Polski burger – kotlet wieprzowy w kajzerce
z bekonem, pomidorem, sałatą, ogórkiem kiszonym
i musztardą, frytki
/ Polish burger – pork cutlet in a Polish roll with bacon, tomato,
lettuce, pickled cucumber and mustard, French fries

23 PLN

Carbonara – makaron spaghetti z wędzonym boczkiem,
cebulą, czosnkiem, śmietaną i natką pietruszki
/ Carbonara – spaghetti with smoked bacon, onion, garlic,
sour cream and parsley

24 PLN

Pieczona pierś kurczaka
podana z marchewkowym purée i młodym groszkiem
/ Roasted chicken breast served with carrot purée
and young peas

29 PLN

Kotlet schabowy ze smażonymi ziemniakami i mizerią
/ Pork chop with fried potatoes and cucumber salad

31 PLN

Pieczony filet z łososia norweskiego podany
na czarnym spaghetti z sosem maślano-cytrynowym
/ Roasted Norwegian salmon fillet, served on black spaghetti
with lemon butter sauce

39 PLN

DESERY / DESSERTS
Lody z owocami i bitą śmietaną
/ Ice cream with fruits and whipped cream

18 PLN

Sernik w stylu amerykańskim z sosem z czarnej porzeczki
/ American-style cheesecake with black currant sauce

18 PLN

MENU DLA DZIECI / KIDS MENU
Bulion z makaronem
/ Broth with noodles

6

PLN

Sznycel z piersi kurczaka z frytkami i surówką z marchewki
/ Chicken breast schnitzel with French fries and carrot salad

12 PLN

