
Przystawki Appetizers /Beilagen

Tatar wołowy z marynowanym przegrzebkiem i oliwą kaparowo-szałwiową 25 zł
Beef tatar with marinated scallops and caper and sage oil  
Beef Tatar mit marinierten Jakobsmuscheln und Kapern und Salbeiöl 

Łosoś marynowany w burakach z botwinką i jajkiem sous vide 24 zł
Salmon marinated in beetroots with young beetroot and sous vide egg  
Lachse mariniert in Rote-Bete mit jungen Rote-Bete und Sous-vide-Ei 

Chrupiący ser koryciński na cieście ziemniaczanym 
z wstążkami warzyw i prażonym jajkiem  21 zł
Crispy Korycin cheese on a potato dough with vegetable ribbons and a fried egg 
Knuspriger Korycin-Käse auf einem Kartoffelteig mit Gemüsebändern und einem Spiegelei 

Bycze jądro w wytrawnym sosie z winogron, pistacjami,
kiełkami cebuli i razową grzanką 18 zł
Bull's testicle in a dry sauce of grapes, pistachios, onion sprouts and a wholemeal toast 
Bullenhoden in einer trockenen Sauce aus Trauben, Pistazien, Zwiebelsprossen und Vollkorntoast 

           Dania główne Main courses / Hauptgericht

Rib eye steak z masłem paprykowym, szparagami marynowanymi w 
kompozycji z sałat i świeżych warzyw 49 zł
Rib eye steak with paprika butter, asparagus marinated in a salads and fresh vegetables 
Rib Eye Steak mit Paprika Butter, Spargel mariniert in einer  von Salaten und frischem Gemüse 

Sarnina z pieczonymi pierogami z kapustą charsznicką, pietruszką i 
chrzanowym sosem beurre blanc 37 zł
Roe with roasted dumplings with charsznicka cabbage, parsley and horseradish sauce beurre blanc
Rogen mit gerösteten Teigtaschen mit Charsznicka Kohl, Petersilie und Meerrettichsauce Beurre blanc 

Perliczka wielkopolska z makaronem razowym, młodym szpinakiem w sosie z 
orzechów laskowych 38 zł
Guinea fowl with wholemeal noodles, young spinach in hazelnut sauce   
Perlhuhn mit Vollkornnudeln, junger Spinat in Haselnusssoße  

Comber z królika zapiekany z ziołową posypką, bobem,cukinią i sercami 
drobiowym w sosie demi glace 35 zł
Rabbit saddle baked with herb sprinkles, broad beans, zucchini and poultry hearts in demi glace sauce 
Kaninchensattel mit Kräuterstreuseln, Saubohnen, Zucchini und Geflügelherzen in Demi-Glace-Sauce gebacken  

Burger cielęcy a'la Cristalino z serem podpuszczkowym, konfiturą 
pomidorową i prażonym porem 35 zł
Veal burger a'la Cristalino with rennet cheese, tomato jam and roasted leek/
Kalbsburger a'la Cristalino mit Labkäse, Tomatenkonfitüre und geröstetem Lauch 

Polędwiczka wieprzowa w sosie winnym zapiekanką ziemniaczaną i pieczoną 
młodą marchwią  33 zł
Pork tenderloin in a wine sauce with potato casserole and roasted young carrot 
Schweinefilet in einer Weinsauce mit Kartoffelauflauf und gerösteter junger Karotte 

Pierogi ruskie ze szczawiem i dymką 19 zł
Russian dumplings with sorrel and spring onions/ Russische Teigtaschen mit Sauerampfer und Frühlingszwiebeln 

Ryby, Owoce morza Fish, seafood / Fischgerichte, Meeresfrüchte     

Polędwica z miecznika w sosie barbaresco z truskawkami i szparagami 49 zł
Sirloin of swordfish in a barbaresco sauce with strawberries and asparagus  
Lendenbraten vom Schwertfisch in Barbarescosoße mit Erdbeeren und Spargel 

Amur w sosie z białego wina i zielonego pieprzu z chrupiacymi knedlami śliwkowymi
Grass carp in a sauce of white wine and green pepper with crispy plum dumplings  32 zł
Graskarpfen in einer Soße des Weißweins und des grünen Pfeffers mit knusprigen Pflaumeknödeln  

Miruna z chutney z czerwonej cebuli  ,młodymi ziemniakami i sosem kaparowym 27 zł
Blue grenadier with red onion chutney, young potatoes and caper sauce 
Hoki mit rotem Zwiebelchutney, jungen Kartoffeln und Kapernsoße 

Menu 9.6        - Vegetariańskie       - Vegetariańskie -        - Vegetariańskie na życzenie 

Zupy Soups / Suppen

Japońska zupa ramenJapońska zupa ramen z dorszem, krewetkami i 
wodorostami wakame 34 zł
Japanese ramen soup with cod, shrimps and wakame seaweed 
Japanische Ramen-Suppe mit Kabeljau, Garnelen und Wakame-Algen 

Krem z wędzonego selera z orzechami włoskimi i 
syropem buraczanym 20 zł
Cream of smoked celery with walnuts and beet syrup 
Creme des geräucherten Selleries mit Walnüssen und Rübensirup 

Letnia zupa z ozorkami cielęcymi, skorzonerą i 
groszkiem cukrowym (na ostro) 16 zł
Summer soup with veal tongues, scampi and sugar peas (spicy)   
Sommersuppe mit Kalbszungen, Scampi und Zuckererbsen (scharf) 

Consomme pomidorowe z mozarellą i pudrem z 
oliwek (chłodnik) 15 zł
Tomato consommé with mozzarella and olive powder (cooler)  
Tomaten-Consommé mit Mozzarella und Olivenpulver (Kühler) 

Bulion drobiowy z młodymi ziemniakami i warzywami
Chicken broth with young potatoes and vegetables 12 zł
Hühnerbrühe mit jungen Kartoffeln und Gemüse 

Desery Desserts

Omlet norweski z nadzieniem czekoladowym, konfiturą z truskawek i lodamiOmlet norweski z nadzieniem czekoladowym, konfiturą z truskawek i lodami
Norwegian omelette with chocolate filling, strawberry jam and ice cream 
Norwegisches Omelett mit Schokoladenfüllung, Erdbeermarmelade und Eiscreme  20 zł

Mus rabarbarowy z sorbetem jabłkowym i kompozycją owoców 16 zł 
Rhubarb mousse with apple sorbet and fruit composition   
Rhabarbermousse mit Apfelsorbet und Fruchtzusammensetzung 

Puchar lodowy z owocami i bita śmietaną 16 zł
Ice cream bowl with fruit and whipped cream 
Eisbecher mit Früchten und Schlagsahne  

Dodatki  Additions / Beilagen
Ziemniaki opiekane - fried potato / Bratkartoffeln 6 zł
Ziemniaki z wody - boiled potato / Salzkartoffeln 6 zł
Frytki- french fries / Pommes Frites 7 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

Makarony  Pasta

Pene z krewetkami, koprem włoskim i chipsami z bekonuPene z krewetkami, koprem włoskim i chipsami z bekonu
Penne with shrimps, fennel and bacon chips  22 zł 
Penne mit Garnelen, Fenchel und Bacon Chips  

Spaghetti carbonara 20 zł

Tagliatelle z zielonymi warzywami   17 zł 
Tagliatelle with green vegetables /Tagliatelle mit grünem Gemüse 

Sałatki Salads / Salate

z marynowanym tuńczykiem coulis malinowym kaparami
i chipsami z czarnej rzepy
with grilled turbot, beets and nuts/ 19 zł
 mit gegrilltem Steinbutt, Rüben und Nüssen  

z kurczakiem teriyaki grzybkami shimeji na ostro 
spicy with teriyaki chicken and shimeji mushrooms    17 zł
scharf mit Teriyaki-Hühnchen und Shimeji-Pilzen   

letnia z warzywami, winegretem szczypiorkowym , letnia z warzywami, winegretem szczypiorkowym , letnia z warzywami, winegretem szczypiorkowym , 
parmezanem i tiulem cytrynowym 13 zł
summer with vegetables, chives vinaigrette, parmesan cheese and lemon 
tulle / Sommer mit Gemüse, Schnittlauch Vinaigrette, Parmesan und 
Zitronentüll 



`

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

Roch  
Winnica Rodziny Steców, 12 zł 80 zł
Tuchów k/Tarnowa, Małopolska, Polska

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 100!)
Full range recommended in a Large Wine List (over 100!)

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 100!)
Full range recommended in a Large Wine List (over 100!)

 9.6

'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) 7 zł
Juices and nectars – for choice all tastes / Säfte und Nektare (alle geschmacke)

Lemoniada klasyczna Lemonade/Limonade 40 cl 10 zł

Lemoniada ogórkowa 

Cucumber Lemonade/ Gurke Limonade 40 cl 10 zł

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 7 zł

Woda mineralna CRISTAL  50 cl 7 zł
Mineral Water / Mineralwasser

Woda mineralna  30 cl 7 zł
Mineral Water / Mineralwasser

Woda mineralna  70 cl  12 zł
Mineral Water / Mineralwasser


