
Sałatki Salads / Salate

Sałatka Cezar
Caesar salad/ Cäsar-Salat 19 zł

Sałatka Wegańska
Vegan salad / vegan Salat  12 zł

Dania główne Main courses / Hauptgericht

Przepiórka podana na pure z batata z czarną soczewicą i sosem demi glace

Quail served on mashed sweet potato with black lentils and demi glace sauce 30 zł
Wachtel serviert auf püriert Süßkartoffel mit schwarzen Linsen und Soße demi glace 

Brisket (mostek wołowy) w winnym sosie z pieczoną papryką i brukselką
Brisket in wine sauce with roasted peppers and Brussels sprouts 42 zł
Brisket (Rinderbrust) in Weinsauce mit gebratenen Paprika und Rosenkohl 

Polędwica wołowa z risotto dyniowo – szałwiowym i bobem 
Beef tenderloin with Pumpkin - sage risotto and broad beans 54 zł
Rinderfilet mit Kürbis - Salbei Risotto und Saubohnen 

Soczysty kurczak na makaronie z kalmarami i sosem słodkie chili
Juicy chicken on pasta with calamari and sweet chili sauce 29 zł
Juicy Huhn auf Nudeln mit Calamari und Sweet-Chili-Sauce 

Schab z młodego prosiaka z zasmażaną kapustą i pure ziemniaczanym
Loin of a young pig with fried cabbage and mashed potatoes 31 zł
Lende eines jungen Schwein mit gebratenen Kohl und Kartoffelpüree 

Pierogi ruskie z dymką
Dumplings with salted cheese and potatoes, spring onion 16 zł
Teigtaschen mit Fullung aus Kartoffeln und Quark, Lauchzwiebel 

Pieczone pierogi z wędzonym pstrągiem i czerwonym barszczem
Baked dumplings with smoked trout and red borsch 19 zł
Gebackene Knödel mit geräucherter Forelle und rote Borschtsch 

Ryby Fish / Fischgerichte

Polędwica z dorsza podana z koprem włoskim i zielonym groszkiem

Loin of cod served with fennel and green peas 39 zł
Loin von Kabeljau serviert mit Fenchel und grünen Erbsen 

Wędzony labraks na ciepło z pieczonymi ziemniakami agatka i sałatką z melona i ogórka
Smoked sea bass with warm agatka baked potatoes and salad with melon and cucumber 36 zł
Geräucherte Seebarsch mit warmem agatka gebackenen Kartoffeln und Salat mit Melone und Gurke 

Halibut z tartymi ziemniakami, mango i zielona fasolka szparagowa

Halibut with grated potatoes, mangoes and green beans 39 zł
Heilbutt mit geriebenen Kartoffeln, Mangos und grünen Bohnen 

Makarony Pasta / Pasta

Tagliatelle z łososiem
Tagliatelle with salmon 26 zł
Tagliatelle mit Lachs 

Cannelloni z jagnięciną w pomidorach
Cannelloni with lamb in tomato sauce 34 zł 
Cannelloni mit Lamm in Tomatensoße 

Spaghetti carbonara 22 zł 

Przystawki Appetizers /Beilagen

Policzki cielęce na chałce z białym balsamicznym sosem i prażonym jajkiem

Veal cheeks on challah with a white balsamic sauce and roasted egg  24 zł

Kalbsbäckchen auf Challa mit einem weißen Balsamico-Sauce und gebratenem Ei 

Tuńczyk konfit z konfiturą cebulową i sałatką z mikroziół 

Tuna confit with onion jam and salad from micro herbs 23 zł

Thunfisch-Confit mit Zwiebelmarmelade und Salat aus Mikro-Kräuter 

Tatar wołowy z kurkami 

Beef tartar with chanterelles/ Beef Tartar mit Pfifferlingen 28 zł

Gęsie żołądki na pszennym blinie z chrustem ze skorzonery i pudrem z FoieGras

Goose stomachs on wheat blini with crispy scorzonera and powder with foiegras 24 zł
Goose Mägen von Weizen Blini mit knusprigen scorzonera und pulverisierte mit foiegras 

Menu 9.0 - Vegetariańskie

Zupy Soups / Suppen

Krem z kiszonego ogórka z kaszanką

Cream of pickled cucumber with black pudding 12 zł

Cremegewürzgurke mit Blutwurst 

Biała fasolowa z pieczoną dynią na bulionie jagnięcym 

White bean soup with roasted pumpkin broth lamb 12 zł
Weiße Bohnensuppe mit gerösteten Kürbis Brühe Lamm 

Consommé  rybne z warzywami
Fish consommé with vegetables 16 zł
Fisch-Consommé mit Gemüse 

Krem buraczany z musem z koziego sera
Cream mousse with beet with goat cheese 10 zł
Sahne-Mousse mit Zuckerrüben mit Ziegenkäse 

Żurek z cielęcymi kiełbaskami
Old Polish Style sour soup with veal sausages 14 zł
Alte polnische art saure Suppe mit Weißwürsten 

Desery Desserts

Sernik borówkowy z biała czekoladąborówkowy z biała czekoladą
Blueberry cheesecake with white chocolate 18 zł
Blaubeerekäsekuchen mit weißer Schokolade 

Fondant czekoladowy z sosem 
truskawkowym
Molten chocolate cake with strawberry sauce 16 zł 
Molten Schokoladenkuchen mit Erdbeersauce 

Puchar lodowy  13 zł 
Cup ice/ Becher Eis  

Dodatki  Additions / Beilagen
Ziemniaki opiekane - fried potato / Bratkartoffeln 6 6 zł
Ziemniaki z wody - boiled potato / Salzkartoffeln 6 zł
Frytki- french fries / Pommes Frites 6 zł

Frytki domowe- homemade french fries / hausgemachten Pommes 
Frites 8 zł

Ryż - rice / Reis 6 zł
Kasza - groats / Grütze 6 zł
Kopytka –  Polish gnocchi/ Polnisch Gnocchi 8 zł

Warzywa: vegetables / gemuse 7 zł
blanszowane - steamed / gekocht
grillowane - grilled / gegrillt
zasmażane - fried / gebraten

Surówki -  salad/  Salat 7 zł



`

Wina Czerwone: Red Wines - Proposal. 

(nasza sugestia)
Regent, lub Rondo
Winnica Pałacu Mierzęcin, 
(Polska Winnica Premium) 145 zł
Mierzęcin, Lubuskie, Polska
Regent lub Rondo

Regent
Srebrna Góra 90 zł
Bielany, Kraków, Małopolska, Polska
Regent

Rogento Cuve XIV '14  
Winnica Rodziny Steców, 13 zł 70 zł
Tuchów k/Tarnowa, Małopolska, Polska
Regent, Rondo

Cristal Premium Selection (Lamita)
Bodega y Vińedos Mauricio Lorca 8 zł 50 zł
Mendoza, Argentyna 
Cabernet Sauvignon

Pełny wybór polecamy w dużej Karcie Win (ponad 90!)
Full range recommended in a Large Wine List (over 90!)

Menu Wina Białe: White Wines - Proposal. 

(nasza sugestia)
Kernling, lub Riesling
Winnica Pałacu Mierzęcin, 
(Polska Winnica Premium)  145 zł
Mierzęcin, Lubuskie, Polska
Kernling lub Riesling

Cuvee
Srebrna Góra 90 zł
Bielany, Kraków, Małopolska, Polska
Jahanniter, Hibernal, Gewurztraminer, Solaris

Sibian XIV '14
Winnica Rodziny Steców, 13 zł 70 zł
Tuchów k/Tarnowa, Małopolska, Polska
Solaris, Sibera, Jutrzenka

Cristal Premium Selection (Lamita)
Bodega y Viºedos Mauricio Lorca 8 zł 50 zł
Mendoza, Argentyna 
Chardonnay

Pełny wybór polecamy w dużej Karcie Win (ponad 90!)
Full range recommended in a Large Wine List (over 90!)

 9.0

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy Wam naszą kartę dań. 
Owoc naszych doświadczeń i kulinarnych poszukiwań. Staraliśmy się by zawierały się w niej idee kuchni
polskiej, oraz najlepsze pomysły kuchni światowej.

Braliśmy pod uwagę trzy główne zasady, które muszą spełniać nasze dania:  Smacznie, Zdrowo i
Wykwintnie.  Aby  to  osiągnąć  poszukujemy  najlepszych  składników.  Świeżych,  od  sprawdzonych
dostawców. 

Zdajemy sobie sprawę, że każdy poszukuje w kuchni czegoś innego: tradycji, lub nowoczesności.
Nieznanych smaków, lub smaków dzieciństwa. Potraw ekskluzywnych, czy dań ekonomicznych.

W naszej karcie znaleźć można wszystkie te opcje. Kelner pomoże Wam w wyborze, ale traktujcie
je jako propozycję. 

Jeśli marzy Wam się danie nieco inne kucharze pomogą Wam je spełnić. 
Nieco inne  składniki?  Poszukujecie  określonej  diety?  Obawiacie  się  składników wywołujących alergię?
Poproście kelnera lub Szefa kuchni. Nasze dania przygotowywane są specjalnie dla Was a więc możemy je
także dla Was modyfikować!

Naszą kuchnię tworzą kucharze z pasją. Jeśli i Wam idea dobrego jedzenia jest bliska nie wahajcie
się pytać. Z przyjemnością opowiemy o swojej pracy i zdradzimy nasze sekrety.  Bo czyż można mieć
sekrety przed Gośćmi, którzy tak jak my kochają dobrą kuchnię?

Na  koniec  prosimy  o  uwzględnienie  czasu jaki  niezbędny  będzie  by  danie  było  gotowe.
Przygotowanie ze świeżych produktów ma swoje ograniczenia.  Jeśli  macie Państwo mało czasu kelner
pomoże Wam wybrać coś, co może być dostępne szybciej.

Zależy nam na Waszej opinii. Jeśli macie jakieś pytania, wnioski bądź uwagi Szef Kuchni i Manager
są do Waszej dyspozycji. Będziemy też wdzięczni za zamieszczenie Waszej opinii na Facebooku, Google, lub
Tripadvisor.

Życzymy SMACZNEGO!!!

Witold Kisała          Kamil Pucharski
Prezes Zarządu   Szef Kuchni

'Można nie jeść w ogóle, ale nie można jeść źle' 
Salvador Dali. 

  Ceny zawierają podatek VAT/ All taxes included. Karta z zawartą gramaturą i alergenami na życzenie

Napoje zimne bezalkoholowe:
Cold non- alcoholic drinks / Kalte getranke alkoholfrei

Sok 20 cl (wszystkie smaki) 6 zł
Juice – for choice all tastes / Saft (alle geschmacke)

Sok ze świeżych owoców / warzyw 20 cl 12 zł
fresh fruit – vegetable juice / frische Fruchtsäfte - Gemüsesaft 40 cl 15 zł

Pepsi, 7up, Mirinda, Schweppes Tonic  20cl 6 zł

Woda mineralna CRISTAL  50 cl 6 zł
Mineral Water / Mineralwasser

Woda mineralna  30 cl 6,5 zł
Mineral Water / Mineralwasser

Woda mineralna  70 cl  12 zł
Mineral Water / Mineralwasser

Napoje Drinks / Getranke

Herbata Ronnefeldt 40 cl 10 zł
Ronnefeldt Tea / Ronnefeldt Tee

Kawa Alfredo Coffee / Kaffee
Espresso 10 zł

Espresso Macchiato 11 zł
Espresso with a touch of milk/ Espresso mit Milchschaum

Espresso Doppio 12 zł

Double Espresso/ Doppelten Espresso

Caffe crème /LungoDuża czarna 10 zł
Big black coffee / Groser Kaffee

Cappuccino 11 zł

Mochaccino  Espresso z czekoladą i mlekiem 13 zł
Espresso with chocolate and milk
/ Espresso mit Schokolade und Milch

Cafe Latte  12 zł

Latte Macchiato 12 zł

Latte Macchiato z syropem 13 zł
Latte Macchiato with syrup/ Latte Macchiato mit sirup

Kawa mrożona 
z gałką lodu i bita śmietaną 15 zł
Ice cold coffe with ice cream and whipped cream
Eiskaffee mit 1 Kugel Eis und Schlagsahne


