PRZYSTAWKI
Carpaccio z polędwicy wołowej z rukolą ,
parmezanem i ziołową grzanką

36 zł

Ziemniak z ogniska /śledź w śmietanie z cebulką
marynowaną

25 zł

Ziemniak z ogniska/sos tatarski

18 zł

ZUPY i GULASZE podawane w wypieczonym
chlebku i sosem czosnkowym
Żurek staropolski z jajkiem i kiełbasą
nasz bestseller od 15 lat!!! 

22 zł

Gulasz wołowy extra

32 zł

Zupy podane w talerzu
Żurek staropolski z jajkiem i kiełbasą

16 zł

Zupa z DYNI z imbirem, prażonymi pestkami
i ziołową grzanką HIT JESIENI!!!

16 zł

Aromatyczna ZUPA CEBULOWA
na białym winie z kminkiem i ziołową grzanką

16 zł

Cappuccino borowikowe z lekką pianką
i pudrem z grzybów leśnych

18 zł

Rosół na czterech mięsach z domowym
makaronem (sobota, niedziela)

12 zł

Czasem gotujemy zupę dnia, proszę pytać 

Polędwiczki wieprzowe grillowane,
w śmietanowym sosie borowikowym, kopytka,
zestaw surówek

42 zł

Zraz wołowy w sosie pieczeniowym,
kasza pęczak/czerwona kapusta z chrzanem

42 zł

Wątróbka z kurczaka z jabłkiem, majerankiem
konfitura z owoców leśnych, pieczony ziemniak
dressowane sałaty

34 zł

Pół KACZKI pieczonej marynowanej w PORTO
i pomarańczach/kopytka/modra kapusta,
sos wiśniowy

49 zł

Roladki drobiowe na parze z fetą,
suszonymi pomidorami /sos gorgonzola/ryż,
brokuły z masłem ziołowym

38 zł

Świeże sałaty z portugalskim Prosciutto
kozim serem pleśniowym, ziołową grzanką

32 zł

Świeże sałaty z panierowanym CAMEMBERTEM,
brzoskwinia/żurawina/ziołowa grzanka
32 zł

Dla Najmłodszych
Nuggetsy z kurczaka/frytki,
surówka z marchewki

20 zł

Naleśnik na słodko z waniliowym twarożkiem,
owocowa konfitura

20 zł

DESERY:

DANIA GŁÓWNE
Golonka pieczona w piwie
kapusta zasmażana/ziemniak z ogniska

40 zł

Naleśnik BOSMAN z łososiem,
szpinakiem i sosem tuńczykowym

30 zł

Domowe pierogi ze szpinakiem
i sosem gorgonzola

22 zł

Domowe pierogi ruskie z karmelizowaną
cebulką i śmietaną kwaśną

22 zł

Klasyczny smażony PSTRĄG
frytki/surówka z kiszonej kapusty

40 zł

Filet z ŁOSOSIA w sosie winno koperkowym,
ryż jaśminowy/brokuły z masłem ziołowym

42 zł

CIASTO DOMOWE

12 zł

Szarlotka na ciepło z gałką loda
i bitą śmietaną

17 zł

Maliny na gorąco z lodami i bitą śmietaną
(3 gałki)

20 zł

Beza Pavlova z waniliowym mascarpone,
konfitura z owoców leśnych

20 zł

Jabłko pieczone z marcepanem
na waniliowym musie

20 zł

Klasyczny KOTLET SCHABOWY /jajko sadzone
ziemniak z ogniska/zestaw surówek
38 zł
Informujemy, iż nasze dania mogą zawierać alergeny,
Ich dokładny wykaz znajdziecie Państwo w osobnej karcie
dostępnej na barze. Proszę pytać obsługę

NAPOJE ZIMNE:
HIT!!!JESIENI!!!:)
Grzaniec z białego wina
Grzaniec czerwony z wermutu i wiśniówki

15 zł
15 zł

Aromatyczna herbata rozgrzewająca
z goździkami, imbirem, cynamonem

15 zł

Herbata czarna z rumem

15 zł

Coca-Cola butelka 0,25l

6 zł

Fanta butelka 0,25l

6 zł

Sprite butelka 0,25l

6 zł

Tonic butelka 0,25l

6 zł

Burn/Red bull

15 zł

O dania polecane proszę pytać obsługę

Soki z kartonu ( pomarańcz, jabłko,
grapefruit, banan, czarna porzeczka )
5 zł/0,33 l
7 zł/0,5 l

NAPOJE GORĄCE:

Woda mineralna gaz/niegaz 0,33 l

Herbaty „Richmont” podane w dzbanuszku
12 zł
esencjonalna, aromatyczna, wiele smaków do wyboru,
szczegóły w odrębnej karcie herbat

Woda mineralna 0,7 l gaz/niegaz

10 zł

KOMPOT domowy, bez konserwantów
0,33 l

5 zł

LEMONIADA domowa, bez konserwantów
0,33 l

10zł

ŚWIEŻO wyciskany sok z owoców 150 ml

12zł
12 zł

KAWY SEGAFREDO ZANETTI
Kawa Americano / Espresso

10 zł

Double Espresso

17 zł

Kawa Cappuccino

16 zł

Dr. Coco 100% naturalna woda kokosowa

Kawa Latte

16 zł

DRINKI

Kawa z Baileys (20 ml) i bitą śmietaną
POLECAMY 

22 zł

APEROL Spritz drink alkoholowy
MOIJTO

5 zł

30 zł
30 zł

Szeroka gama różnorodnych win z całego
świata i piw w osobnej karcie menu.
Do butelki wina szczególnie polecamy!!
DESKĘ SERÓW I WĘDZONEK
oraz innych rozmaitości
28 zł

Informujemy, iż nasze dania mogą zawierać alergeny,
Ich dokładny wykaz znajdziecie Państwo w osobnej karcie
dostępnej na barze. Proszę pytać obsługę

