Menu

Przekąski
Grillowany camembert z żurawiną

16,00 zł

Smażone krewetki z cukinią, czosnkiem i oliwkami

20,00 zł

Tatar

18,00 zł

Carpaccio z polędwicy wołowej z kaparami i parmezanem

30,00 zł

Zupy
Rosół z makaronem

8,00 zł

Cebulowa z grzankami i serem

10,00 zł

Barszcz z krokietem

12,00 zł

Żurek z jajkiem i kiełbasą

10,00 zł

Flaczki staropolskie

10,00 zł

Sałatki
Sałatka grecka

17,00 zł

Sałatka szefa kuchni

26,00 zł

ser feta, oliwki, ogórek, pomidor, papryka, cebula, oliwa z oliwek

mix sałat, grillowany kurczak, ser żółty, pomidor, ogórek, cebula, grzanki, sos
ogrodowy

Makarony

Penne z brokułami, pomidorami i wędzonym boczkiem w
sosie śmietanowym

20,00 zł

Penne z kurczakiem i podgrzybkami w sosie śmietanowym

24,00 zł

Penne z krewetkami, szpinakiem, pomidorami i suszonym
chili

27,00 zł

Dania główne

Grillowany filet z kurczaka z sosem gorgonzola
podawany z ćwiartkami ziemniaków w ziołach i mixem sałat

32,50 zł

Kotlet de Volaille
podawany z frytkami i mixem sałat

29,50 zł

Sakiewka z kurczaka nadziewana serem feta i szpinakiem
podawana z frytkami i mixem sałat

34,00 zł

Filet z dorsza
podawany z ziemniakami i kiszoną kapustą

25,00 zł

Pstrąg sauté
podawany z frytkami i mixem sałat

32,00 zł

Grillowany filet z łososia na sosie kaparowym
podawany z ziemniakami i bukietem warzyw gotowanych

39,50 zł

Sandacz z kurkami
podawany z ryżem i bukietem warzyw gotowanych

42,00 zł

Grillowane medaliony z polędwiczki wieprzowej na sosie
podgrzybkowym podawane z ziemniakami i mixem sałat

39,50 zł

Grillowany karczek z masełkiem czosnkowym
podawany z frytkami i mixem sałat

28,50 zł

Schab panierowany
podawany z ziemniakami i kiszoną kapustą

25,50 zł

Shoarma wieprzowa z warzywami, żółtym serem i frytkami

28,00 zł

Pieczona Golonka wieprzowa z sosem warzywnym
Podawana z kluskami śląskimi

31,50 zł

Grillowana polędwica wołowa z sosem podgrzybkowym
podawana z ćwiartkami ziemniaków i bukietem warzyw
gotowanych

59,00 zł

Kotlet firmowy
polędwica otulona wędzonym boczkiem z sosem

65,00 zł

pieprzowym, podawana z kluskami śląskimi i mixem sałat

Zrazy zawijane w sosie własnym
podawane z kluskami śląskimi i kiszoną kapustą

37,50 zł

