
Dania główne Main courses / Hauptgericht

Stek T-bone w sosie truflowym z pieczonym ziemniakiem i sałatką wiosenną
T-bone steak in truffle sauce with baked potato and spring salad  59 zł
T-Bone-Steak in Trüffelsauce mit Ofenkartoffel und Frühlingsalat 

Podudzie z indyka confit na białej kaszy gryczanej z grzybkami shimeji
Turkey drumstick confit served on white buckwheat with shiitake mushrooms 29 zł
Unterkeule auf Truthahn Confit serviert auf weißem Buchweizen mit Shiitake-Pilzen

Sznycel cielęcy z ziemniaczanym puree, jajkiem w koszulce i sałatką z 
marynowanymi ogórkami
Veal cutlet with potato puree, poached egg and salad with pickled cucumbers 33 zł
Kalbsschnitzel mit Kartoffelpüree, pochiertem Ei und Salat mit eingelegten Gurken 

Pręga wołowa w sosie własnym z sakiewką ziemniaczaną, zielonym groszkiem i 
kalafiorem romanesco
Grilled beef in potato pouch, green peas and cauliflower romanesco 32 zł
Gegrilltes Rindfleisch in Kartoffeltasche, grüne Erbsen und Blumenkohl romanesco  

Micha pierogów mix ze szczypiorkiem
Bowl of dumplings mix with chives   22 zł
Schüssel Knödel mischen mit Schnittlauch 

Kurczak sous vide z batatami i sosem z suszonych pomidorów z blinami 
Chicken sous vide with sweet potatoes and dried tomato sauce served with pancakes  27 zł
Hühnchen mit Süßkartoffeln und getrockneter Tomatensauce serviert mit Pfannkuchen 

Jagnięcina kameruńska z kaszą bulgur i czerwoną cebulką w demi glace 
Cameroon lamb with bulgur and red onion in demi glace 36 zł
Kamerun Lamm mit Bulgur und roten Zwiebeln in Demi Glace  `

Ryby Fish / Fischgerichte

Grillowany Łosoś na czarnym makaronie z pomidorami i sosem holenderskim 
Grilled Salmon on Black Noodles with Tomatoes and Hollandaise Sauce 42 zł
Gegrillter Lachs auf schwarzen Nudeln mit Tomaten und Sauce Hollandaise 

Dorada z sałatką z ziemniaków, dymki i szalotek
Dorada with potato salad, spring onions and shallots  39 zł
Dorade mit Kartoffelsalat, Frühlingszwiebeln und Schalotten 

Pstrąg tęczowy pieczony w pergaminie z warzywami i grzybami mun z frytkami i 
sosem paprykowym 34 zł
Rainbow trout baked in parchment with vegetables and jelly ear mushrooms with french fries and paprika sauce 
Regenbogenforelle in Pergament gebacken mit Gemüse und Mu-Err pilz mit Pommes Frites und Paprikasauce  

Menu 9.4 - Vegetariańskie

Zupy Soups / Suppen

Krem z kiszonego ogórka z kaszanką

Cream of pickled cucumber with black pudding 13 zł
Cremegewürzgurke mit Blutwurst 

Barszcz grzybowy (kwaśny)
Mushroom borscht (sour) 18 zł
Pilz Borschtsch (sauer)

Ostra zupa rybna z czarnym makaronem
Spicy fish soup with black noodles 18 zł
Pikante Fischsuppe mit schwarzen Nudeln 

Krem z dyni z pestkami z dyni i oliwą dyniową
Cream of pumpkin with pumpkin seeds and pumpkin oil 13 zł
Kürbiskerne mit Kürbiskernen und Kürbisöl 

Bulion kaczy z ziemniakami
Duck broth with potatoes  12 zł
Entenbrühe mit Kartoffeln   

Desery Desserts

Świat czekolady Świat czekolady 
Chocolate world /Schokoladenwelt 22 zł

Gruszki gotowane w syropie klonowym z 
pomarańczami i kruchym ciastkiem 20 zł 
Pears cooked in maple syrup with oranges and crisp dough 
Birne gekocht in Ahornsirup mit Orangen und knusprigen 
Kuchen 

Rafaello  21 zł

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

Sałatki Salads / Salate

z grillowanym bekonem, jajkiem i jabłkiem 21 zł
with grilled bacon, egg and apple /mit gegrilltem Speck, Ei und Apfel  

z panierowaną mozzarellą i wędzonym łososiem 
with breaded mozzarella and smoked salmon  25 zł
mit paniertem Mozzarella und Räucherlachs  

mix mini warzyw na ciepło z ziołami i amarantusem
mix of hot vegetables with herbs and amaranth 19 zł
Mischung aus heißem Gemüse mit Kräutern und Amaranth  

Makarony  Pasta

Spaghetti carbonara 19 zł

Spaghetti z owocami morza 22 zł
Spaghetti with seafood / Spaghetti mit Meeresfrüchten  

Spaghetti z warzywami w sosie słodko - ostrym 
Spaghetti with vegetables in sweet and spicy sauce  18 zł 
Spaghetti mit Gemüse in süßer und würziger Sauce 

Przystawki Appetizers /Beilagen

Ośmiornica z puree ziemniaczano-pietruszkowym, pesto i grillowanym melonem
Octopus with mashed potato-parsley, pesto and grilled melon 25 zł
Krake mit Kartoffelpüree, Pesto und gegrillter Melone 

Tatar wołowy z chipsami ziemniaczanymi i borowikiem ceglastoporym
Beef tartar with potato chips and dotted stem bolete 24 zł
Rindertatar mit Kartoffelchips und donnerpilz

Kiełbaski jagnięce z sufletem serowym, boczniakami i mini cukinią
Lamb sausage with cheese souffle, oyster mushrooms and mini zucchini 21 zł
Lammwurst mit Käse-Souffle, Austernpilzen und Mini-Zucchini 

Móżdżek wieprzowy w tempurze z selerem naciowym i dressingiem cytrynowym
Pork brain in tempura with celery and lemon dressing  16 zł
Schweinegehirn in der Tempura mit Sellerie und Zitronen-Dressing 



`

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

Leron Cuve XV '15  
Winnica Rodziny Steców, 12 zł 80 zł
Tuchów k/Tarnowa, Małopolska, Polska
Leon Milot, Marchal Foch, 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!)

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

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 XVI '16
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!)

 9.4

'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 Drinks / Getranke

Herbata Ronnefeldt 40 cl 10 zł
Ronnefeldt Tea / Ronnefeldt Tee

Rozgrzewająca herbata z malinami 25 cl 10 zł
Warming tea with raspberries / Warming Tee mit Himbeeren

Kawa Alfredo Coffee / Kaffee
Espresso 7 zł

Espresso Macchiato 8 zł
Espresso with a touch of milk/ Espresso mit Milchschaum

Espresso Doppio 9 zł

Double Espresso/ Doppelten Espresso

Caffe crème /LungoDuża czarna/ biała 9 zł
Big black (/white) coffee / Groser Kaffee (/weiß) 

Cappuccino 11 zł

Cafe Latte  12 zł

Latte Macchiato 12 zł

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

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

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

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

Soki, Nektary 20 cl (wszystkie smaki) 6 zł
Juices and nectars – for choice all tastes / Säfte und Nektare (alle geschmacke)

Sok ze świeżych owoców / warzyw 20 cl 12 zł
fresh fruit – vegetable juice / frische Fruchtsäfte - Gemüsesaft 40 cl 16 zł

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

Woda mineralna CRISTAL  50 cl 6 zł
Mineral Water / Mineralwasser

Woda mineralna  30 cl 7 zł
Mineral Water / Mineralwasser

Woda mineralna  70 cl  12 zł
Mineral Water / Mineralwasser


