
PRZYSTAWKI

Tradycyjny tatar z polędwicy wołowej  ( 90 g)                                          38 zł
z cebulką , ogórkiem i jajkiem przepiórczym  

        Śledź  „Holsteiner Art”(200g)                                                                  28 zł         
z sosem tatarskim   

                      
ZUPY  (250 ml)

Żurek tradycyjny  (300ml )                                                                        19 zł 
z białą kiełbasą własnego wyrobu, jajkiem sadzonym

Rosół staropolski   z domowym makaronem i udkiem gotowanym           17 zł

Zupa krem z pieczonego pomidora  z domowym makaronem                  16 zł
       SAŁATKA  (250g)

             
Sałatka z karmelizowanym kurczakiem                                                 28 zł
sałata mix/ ser lazur/ogórek/ gruszka/ sosy vinegret/miodowy                     

                         DANIA DLA DZIECI

Smażone Kotleciki z kurczaka  (120g/100g/50g)                                   19 zł
w kukurydzianej panierce z frytkami i surówką

                    

                        DODATKOWO PROPONUJEMY                     

Chleb pszenny z ziarnami (1 szt/600g)                                                12 zł

            Smalec domowy (300g porcja)                                                              13 zł



DANIA GŁÓWNE

Tradycyjny kotlet schabowy słusznej wielkości z kością(300-350g)      43 zł
 z puree ziemniaczanym i kapustą kiszoną zasmażaną(100g/150g)

    
Polędwiczka wieprzowa na zielono(200g/80g/100g/50g) *                   45 zł

z puree z zielonego groszku, pieczonymi ziemniakami i mixem sałat
 

Zraz wieprzowy  z boczkiem, ogórkiem i cebulką                                 39 zł
na kompozycji kasz z buraczkami zasmażanymi(200g/100g/100g) 

 Pierś z wiejskiej kury w chrupiącej panierce * sous -vide                       38 zł
z sosem serowym, świeże warzywa i frytki z batatów(200g/70g/100g) 

Roladka drobiowa z kurkami                                                                  41 zł
sosem musztardowo – migdałowym (200g/100g/100g)

podane z puree ziemniaczanym i brokułami

Pieczony karczek z sosem BBQ                                                                   39 zł
z pieczonymi ziemniakami, karmelizowaną kapustą(250g/100g/100g) 

Pieczona kaczka po polsku (250g – porcja/100g/100g)                             52 zł
z modrą kapustą, kluskami, sosem śliwkowym i pieczonym jabłkiem        

Gołąbki faszerowane gęsiną i kaszą (200g/100g/100g)                              41 zł
z musem z modrej kapusty, sosem kurkowym i puree ziemniaczanym

Sandacz pieczony (200g/100g/100g/100g)                                                 49 zł
podany z delikatną polentą, puree z pietruszki i zieloną fasolką

Pierogi z farszem kaczki z okrasą (250g/100g)                                             35 zł 
podane na modrej kapuście (5szt) 

Myśliwski Gulasz  z dziczyzny (300g/100g)                                                45 zł 
z kaszotto             

Makaron Tagliatelle z bazyliowym pesto i orzeszkami pinii 
      z rukola, suszonymi pomidorami z parmezanem (200g)   VEG. *            35 zł 

            


