Herbata organiczna Richmont ..…………………………………..……8 zł

PRZYSTAWKI

Kawa biała/americano /cappuccino…………………………………..7 zł

Krewetki na ostro/łagodne w sosie z białego wina…………. 25 zł

Kawa latte………………………………………………………………………...8 zł

Tatar wołowy z dodatkami i jajkiem przepiórczym……..……28 zł

Syrop do kawy/czekoladowy/karmelowy/…………………………2 zł

ZUPY

NAPOJE ZIMNE

Krem serowo – porowy z grzankami…..…………………………..12 zł*
Krem z kurek w czarce chlebowej…………………………….……..14 zł*

Woda mineralna 0,33 l/1 l...........................................4 zł /10 zł

Krem z dyni z pestkami dyni/z kozim serem………...12 zł*/14 zł*

Pepsi/Pepsi light/Mirinda/7up/Schweppes 0,2 l………….…….5 zł

Rosół z dzikiego ptactwa (tylko w weekendy)……………….... 13 zł

Soki owocowe 0,3 l/1 l ..……………………………………………5 zł/20 zł
Świeżo wyciskane soki 0,25l/1 l………………………………12 zł/40 zł

DANIA GŁÓWNE
Pierogi ruskie domowej roboty /z wody/podsmażane/……22 zł*
Stek z polędwicy wołowej z sosem kurkowym z pieczonymi
ziemniakami oprószonymi koperkiem i mixem sałat……….75 zł
Polędwiczki wieprzowe w sosie szampańskim z sałatką
masłową w śmietanie i puree groszkowo – miętowym……36 zł
Kotlet Szefa Kuchni z puree ziemniaczanym i kapustą……..30 zł

Lemoniada ze świeżych owoców 0,4 l/1 l……………..…12 zł/25 zł

SAŁATKI
Sałatka z grillowanym kurczakiem, bekonem i dresingiem z
grzankami………………………..……………………………………………..22 zł
Sałatka z kozim serem, burakiem i prażonymi orzeszkami
pini………………………………………………………………………………….25 zł

Placki ziemniaczane z gulaszem i ogórkiem kiszonym……….29 zł

DESERY

Filet z kurczaka marynowany w tondoori w sosie tajskim z
ryżem i kalafiorem romanesco………………………………………..30 zł

Panna cotta z sosem angielskim…………………..……………….14 zł*

Burger wołowy na bułce naszego wyrobu z domowymi
frytkami, do wyboru: jalapeno, jajko, ser camembert……...30zł

GRUBE RYBY

Domowa szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi…….…13 zł*
Beza Pavlova z bitą śmietaną i owocami…………………………14 zł*
Pucharek lodowy z owocami i bitą śmietaną /lody lub
sorbety/……….....................................................................13 zł*

Łosoś butterfly na sosie kokosowym z chilli i mango podany z
białym i dzikim ryżem i świeżym szpinakiem………..……….…45 zł

DODATKI

Pstrąg w całości smażony na klarowanym maśle z migdałami z
surówką z kiszonej kapusty i ryżem ………..…………………….…35 zł

Frytki stekowe……………………………………………………………………6 zł

Labraks w całości z sałatką z rukoli i chilli z pieczonymi
ziemniakami………………………………………………………………….…38 zł

Surówki /z kiszonej kapusty, marchewki/……..…….………………6 zł

Sandacz smażony na klarowanym maśle podany na czarnej
soczewicy z pomidorkami cherry ………………………..…………..38 zł

NAPOJE GORĄCE

Kapusta zasmażana…….……………………………………………..…….6 zł

Szpinak z oliwą i czosnkiem…………………………………………………6 zł

PIWA
Tyskie 0,3 l/0,5 l/lane/…................................................6 zł /8 zł
Pilsner Urquell 0,5 l/butelka…………………………….………….….10 zł
Grolsch 0,5 l/butelka ..…………………………………………………….10 zł
Kozel Cerny 0,5 l/butelka…………………….………..………………..10 zł
Książęce Czerwony Lager 0,5 l/butelka…………..…………….…..8 zł
Książece Złote Pszeniczne 0,5l/butelka……………………………..8 zł
Lech Ice Mojito 0,5 l/butelka ..………………………………………….6 zł
Lech Ice Bloody Orange 0,5 l/butelka…………………………………6 zł
Redd’s /żurawina/granat/butelka………………………………………7 zł
Lech free/butelka………………………………………………………………6 zł

