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

Karmelizowana wątróbka drobiowa (120 g) *                                 26 zł  
w miodzie gryczanym z konfiturą z cebuli i musem jabłkowym

Śledź  „Holsteiner Art”(200g)                                                               28 zł         
z sosem tatarskim   
                      
Tatar z avocado z suszonymi pomidorami i kaparami VEG.          28 zł
podany na grzance(150g)                          

 
ZUPY  (250 ml)

Zupa „Sezonowa”                                                                           18 zł

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

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, pampuchami, 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

Poliki wołowe    sous-vide                                                         49 zł
z buraczkami z malinami z puree ziemniaczanym (200g/100g/100g)                        

Stek z polędwicy wołowej                                                               78 zł
z  warzywnym tagliatelle, frytkami (200g/100g/100g)                                  

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

Myśliwski gulasz z dziczyzny (300g/100g )                                     45 zł 
z pampuchami 

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

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

                             SAŁATKI  (250g)

Sałatka z panierowanym serem camemmber VEG.    29 zł
sałata mix/żurawina/melon/pomidor/ogórek/sos vinegret/ pestki słonecznika

Sałatka z karmelizowaną wątróbką                           29 zł
sałata mix/ogórek /pomidor/jabłko z żubrówką/ vinegret -malinowym               
Sałatka z kurczakiem                                              28 zł
sałata mix/ ser lazur/ogórek/ gruszka/ sosy vinegret/miodowy                     

                         DANIA DLA DZIECI

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

Tarta Sernikowa  * (120g)                                           21 zł
 podawany z owocami
Pudding Chia na mleczku kokosowym (150g)              18 zł
z mango coulis*

Lody  z musem owocowym i bitą śmietaną*(150g)     17 zł

                            NAPOJE GORĄCE  

Kawa Espresso (20ml), Americana, Crema(150 ml)                10 zł

Kawa Cappucino (150ml)                                                          12 zł

Kawa Latte *(orzechowa, karmelowa, czekoladowa) (200ml) 12zł/14 zł

Herbata czarna ,owocowa, zielona -dzbanek  (300ml)           10 zł

Herbaty – Cynamonowa, Cytrynowa (180ml)                           14 zł 

                                NAPOJE ZIMNE  

PEPSI, PEPSI MAX, MIRINDA, 7 UP 200 ml                8 zł

Woda gazowana, niegazowana  300 ml                                8 zł

Woda karafka 1l                                                                  16 zł

Sok owocowy 200 ml                                                             8 zł
jabłkowy, pomarańczowy, czarna porzeczka, grejfrutowy,

Sok owocowy  karafka 1l                                                     20 zł

Sok  owocowy świeżo wyciskany   250 ml                           19 zł
pomarańczowy/grejpfrutowy

                                      PIWA

Żywiec  0,5l /0,3l                                                       11 zł /9 zł 

Żywiec bezalkoholowy  0,3l                                                  9 zł

Piwo „IRLANDZKIE CIEMNE” 0,5l                             13 zł

Bydgoskie, Kujawskie Bursztynowe 0,5l                            12 zł  

                                        WINO 

LUCIENTE Blanco, Tinto 125ml /0,75l              12 zł/60 zł 

LABELLE la Domoiselle 125ml /0,75l                16 zł/80 zł   

                           Większy  wybór w Karcie Win

 *produkty zawierają orzechy, lista alergenów dostępna u obsługi restauracji


