
           Dania główne Main courses / Hauptgericht

T-bone steak z sosem barbecue frytkami i wiosenną sałatką
T-bone steak with barbecue sauce fries and spring salad 62 zł
T-Bone-Steak mit Barbecue-Sauce Pommes und Frühlings-Salat 

Filet z kaczki na pure z kasztanów jadalnych, coulis malinowym, 
malinami, skorzonerą i marynowaną rzepą 42 zł
Duck fillet served with chestnut puree, raspberry coulis,raspberry and marinated turnip
Entenfilet serviert mit Kastanienpüree, Himbeercoulis, Himbeer und marinierter Rübe 

Pieczony szponder wołowy z białą kaszą gryczaną i dymką 39 zł
Baked beef brisket with white buckwheat and spring onions  
Gebackene Rinderbrust mit weißem Buchweizen und Frühlingszwiebeln  

Bajgiel krakowski z jagnięciną i reliszem z wędzonych pomidorów
Krakow bagel with lamb and a relish of smoked tomatoes 35 zł
Krakauer Bagel mit Lamm und ein Geschmack von geräucherten Tomaten  

Filet z kurczaka owinięty włoskim salami milano podawany na sypanym ryżu
z confitowanym topinamburem, groszkiem cukrowym i sosem musztardowym
Chicken fillet wrapped in Italian milan salami served on spilled rice   29 zł
with confitoned topinambur, sugar peas and mustard sauce /
Das Hähnchenfilet, das in der italienischen Mailand-Salami eingewickelt wurde,
 diente auf verschüttetem Reis mit confoned Topinambur, Zuckererbsen und Senfsoße 

Duszona wieprzowina  w sosie własnym 
na pure ziemniaczanym z szaszłykiem z mini warzyw 27 zł
Stewed pork in gravy with mashed potatoes and skewers of mini vegetables 
Geschmortes Schweinefleisch in Soße mit Kartoffelpüree und Spieße von Minigemüse 

Pierogi ruskie ze smażonymi podgrzybkami 18 zł
Polish dumplings with with salty white cheese and potatoes with fried mushrooms
Polnische Teigtaschen mit salzigem Weißkäse und Kartoffeln mit gebratenen Pilzen 

Ryby, Owoce morza Fish, seafood / Fischgerichte, Meeresfrüchte     

Kiełbaski z łososia z grillowanym pak choi, musem z mango i ziemniakami
Salmon sausages with grilled pak choi, mango mousse and potatoes 45 zł
Lachswürstchen mit gegrilltem Pak Choi, Mango Mousse und Kartoffeln  

Makrela pieczona w aromatycznych ziołach z batatami, brukselką i frytkami
Mackerel baked in aromatic herbs with sweet potatoes, brussels sprouts and French fries  32 zł
Makrelen gebacken in aromatischen Kräutern mit Süßkartoffeln, Rosenkohl und Pommes frites 

Mule duszone w cydrze z makaronem razowym i masłem czosnkowym 27 zł
Mulls braised in cider with wholemeal noodles and garlic butter 
In Apfelwein geschmorte Maultaschen mit Vollkornnudeln und Knoblauchbutter

Menu 9.5        - Vegetariańskie       - Vegetariańskie -        - Vegetariańskie na życzenie 

Zupy Soups / Suppen

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

Zupa rybna z jarmużem, 
suszonymi pomidorami i makaronem
Fish soup with kale, dried tomatoes and pasta 18 zł
Fischsuppe mit Grünkohl, getrockneten Tomaten und Nudeln 

Rozgrzewająca zupa cielęca 
z kładzionymi kluskami i szczypiorkiem
Warming calf soup with dumplings and chives  17 zł
Warming Kalbsuppe mit Knödeln und Schnittlauch 

Krem serowy z naleśnikiem pomidorowym i 
tymiankowymi grzankami 16 zł
Cheese cream with tomato pancake and thyme croutons 
Käsecreme mit Tomatenpfannkuchen und Thymian Croutons 

Bulion drobiowy z warzywami i kaszą perłową 
Chicken broth with vegetables and pearl barley 12 zł
Hühnerbrühe mit Gemüse und Graupen 

Desery Desserts

Sernik truflowy z gorzką czekoladą, konfiturą wiśniową i jogurtem greckim
Truffle cheesecake with bitter chocolate, cherry jam and Greek yoghurt 
/Trüffel-Käsekuchen mit Bitterschokolade, Kirschmarmelade und griechischem Joghurt 22 zł

Grillowane brzoskwinie z waniliową panna cottą, 
syropem z marakui i lodami brzoskwiniowymi 20 zł 
Grilled peaches with vanilla panna cass, passion fruit syrup and peach ice cream / 
Gegrillte Pfirsiche mit Vanillepanna cass, Passionsfruchtsirup und Pfirsicheis 

Tarta bananowa z orzechami, sosem karmelowym i lodami 19 zł
Banana tart with nuts, caramel sauce and ice cream/
 Bananentorte mit Nüssen, Karamellsoße und Eiscreme 

Dodatki  Additions / Beilagen
Ziemniaki opiekane - fried potato / Bratkartoffeln 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 turbotem, burakami i orzechami
with grilled turbot, beets and nuts/ 22 zł
 mit gegrilltem Steinbutt, Rüben und Nüssen  

z kurczakiem i kiełbasą chorizo na ostro 
with chicken and spicy chorizo sausage   20 zł
mit Hühnchen und würziger Chorizo-Wurst   

Wrap z warzywami i serem camembert, 
sosem tzatziki i sałatką wiosenną 18 zł
Wrap with vegetables and camembert cheese, tzatziki sauce and spring 
salad/ Wrap mit Gemüse und Camembert Käse, Tzatziki-Sauce und 
Frühlings-Salat

Makarony  Pasta

Spaghetti carbonara 19 zł

Papardelle zapiekane z limandą, 
szparagami i Grana Padano 20 zł
Pappardelle baked with sole, asparagus and grana padano 
Pappardelle gebacken mit Seezunge, Spargel und Grana Padano 

Tagliatelle z zielonymi warzywami   15 zł 
Tagliatelle with green vegetables /Tagliatelle mit grünem Gemüse 

Przystawki Appetizers /Beilagen

Ośmiornica duszona w winie Cristal Selection z porem, komosą ryżową, 
zielonym groszkiem i kwiatami nasturcji 25 zł
Octopus stewed in Cristal Selection wine with leek, quinoa, green peas and nasturtium flowers 
Oktopus gedünstet in Cristal Selection Wein mit Lauch, Quinoa, Erbsen und Kapuzinerkresse Blumen 

Carpaccio wołowe na pure z kopru włoskiego z konfitura cebulową, 
marynowanymi szparagami i truskawkami 24 zł
Beef carpaccio on fennel puree with onion jam, marinated asparagus and strawberries 
Rindercarpaccio auf Fenchelpüree mit Zwiebelmarmelade, mariniertem Spargel und Erdbeeren 

Chałka zapiekana z mostkiem wołowym (black angus) serem raviolin sosem 
holenderskim i salsą pomidorową 20 zł
Baked challah with beef brisket (black angus), raviolin cheese with Hollandaise sauce and tomato salsa
Gebackene Challah mit Rinderbrust (schwarzer Angus), Raviolin kase mit Sauce Hollandaise und Tomatensalsa 

Rillette cielęcy na placku ziemniaczanym z kwaśną śmietaną
Veal rillette on a potato pancake with sour cream 16 zł
Kalbsrillette auf einem Kartoffelpfannkuchen mit saurer Sahne 



`

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!)

 9.5

'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


