
Przystawki Appetizers /Beilagen

Tatar wołowy z kruszonym foie gras, oliwą tymiankową i borowikiem 
Beef tartare with crumbled foie gras, thyme oil and boletus/ 25 zł
Beef Tartare mit zerbröselter Gänseleber, Thymianöl und Steinpilzen

Polędwiczka cielęca w aromacie trufli na placku ziemniaczanym 
z piklowanymi warzywami i kwaśną śmietaną 23 zł
Veal tenderloin in truffle aroma on a potato pancake with pickled vegetables and sour cream/
Kalbsfilet in Trüffelaroma auf Kartoffelpuffer mit eingelegtem Gemüse und Sauerrahm

Tuńczyk marynowany na sałatce z dyni, awokado i pomidorów z czosnkiem  
Tuna marinated on pumpkin salad, avocado and tomatoes with garlic/ 23 zł
Thunfisch mariniert auf Kürbissalat, Avocado und Tomaten mit Knoblauch 

Ozory cielęce duszone w chrzanie na grillowanych mini porach 17 zł
Veal tongue stewed in horseradish on grilled mini leeks/ 
Kalbszunge gedünstet in Meerrettich auf gegrilltem Mini-Lauch

           Dania główne Main courses / Hauptgericht

Medaliony wołowe zapiekane z grasicą cielęcą 
w sosie szalotkowym z kluseczkami ziemniaczano-serowymi 49 zł
Beef medallions baked with veal thymus in shallot sauce with potato and cheese dumplings/ 
Rindermedaillons gebacken mit Kalbfleisch-Thymus in Schalotten-Sauce mit Kartoffel-Käse-Knödeln

Kurczak pieczony na pietruszce z czosnkiem 
podawany z ziemniakiem i twarogiem kozim 22 zł
Baked Chicken on parsley with garlic served With potato and goat cheese/ 
Gebackenes Hähnchen auf Petersilie mit Knoblauch serviert mit Kartoffel- und Ziegenkäse

Pierogi z kaczką w sosie węgierskim z wędzona papryką 32 zł
Dumplings with duck in Hungarian sauce with smoked paprika/ 
Knödel mit Ente in ungarischer Sauce mit geräuchertem Paprika

Polędwica wieprzowa  podawana z zapiekanką ziemniaczaną i marchwią
Pork sirloin served with potato casserole and carrot/ 33 zł
Schweinelende mit Kartoffelauflauf und Karotte

Jagnięcina kameruńska w sosie z czerwonego wina 
z pieczoną dynią i knedlami śliwkowymi 32 zł
Cameroon lamb in red wine sauce with roasted pumpkin and plum dumplings/ 
KamerunLamm in Rotweinsauce mit gerösteten Kürbis- und Pflaumenknödeln 

Młode prosie na puree buraczanym z grillowanym pac choi i malinami  
Young piglet on beet puree with grilled pak choi and raspberries/ 33 zł
Junges Ferkel auf Rübenpüree mit gegrilltem Pak Choi und Himbeeren 

Pierogi ruskie z gęsimi żołądkami konfiturą cebulową i sosem semi glace 
Dumplings with cheese and potatoes, with goose stomachs, onion jam and glace demi sauce/ 22 zł
Knödel mit Käse und Kartoffeln, mit Gänsemagen, Zwiebelmarmelade und Glace Demi Soße

Ryby, Owoce morza Fish, seafood / Fischgerichte, Meeresfrüchte     

Grillowany łosoś norweski z sałatką z kopru włoskiego i kaparów w aromacie anyżu i uzo
Grilled Norwegian salmon with fennel salad and capers in the aromas of anise and uzo/ 42 zł
Gegrillter norwegischer Lachs mit Fenchelsalat und Kapern in den Aromen von Anis und Uzo

Sandacz duszony w maśle szałwiowym z risotto dyniowym i sałatką z mikro ziół 
Pikeperch stewed in sage butter with pumpkin risotto and a salad of micro-herbs/ 32 zł
Zander in Salbeibutter mit Kürbisrisotto und einem Salat aus Mikrokräutern

Śledź pieczony z czosnkiem i warzywami na pure ziemniaczanym w sosie kaparowym  
Baked herring with garlic and vegetables mashed potatoes in caper sauce/ 29 zł
Gebackener Hering mit Knoblauch und Gemüse Kartoffelpüree in Kapernsoße

Menu 9.7        - Vegetariańskie       - Vegetariańskie -        - Vegetariańskie na życzenie 

Zupy Soups / Suppen

Krem z krewetekKrem z krewetek z oliwą ziołową,koprem włoskim,
chilli i chipsem z topinamburu 20 zł
Shrimp cream with herbal oil, fennel, chilli and a chip of Jerusalem artichoke/ 
Shrimp Cream mit Kräuteröl, Fenchel, Chilli und einem Chip von Topinambur

Taco z policzkami wołowymi, czerwoną fasolą 
i serem cheddar 18 zł
Taco with beef cheeks, red beans and cheddar cheese/ 
Taco mit Rindfleischbacken, roten Bohnen und Cheddarkäse

Japońska 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

Bulion drobiowy z makronem i warzywami 12 zł
Chicken broth with pasta and vegetables/ 
Hühnerbrühe mit Nudeln und Gemüse

Barszcz biały z jajkiem i kiełbasą 14 zł
White borscht with egg and sausage/ Weißer Borscht mit Ei und Wurst

Desery Desserts

Pudding kawowy z kremem czekoladowym i paloną pianką marshmallow
Coffee pudding with chocolate cream and roasted marshmallow/ 16 zł
Kaffeepudding mit Schokoladencreme und gebratenem Eibisch  

Crumble śliwkowe z migdałami, lodami waniliowymi i wędzonym masłem
Plum crumble with almonds, vanilla ice cream and smoked butter/ 18 zł 
Zwetschke mit Mandeln, Vanilleeis und geräucherter Butter zerbröseln

Crème Patissière z musem gruszkowym na kruszonce z karmelu
Crème Patissière with pear mousse on a caramel crumble / 14 zł
Crème Patissière mit Birnenmousse auf Karamellstreusel 

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

Tagliatelle z kurkami i grana padano  i grana padano  18 zł
Tagliatelle with chanterelles and grana padano/ 
Tagliatelle mit Pfifferlingen und Grana Padano

Spaghetti carbonara 19 zł

Penne z kurczakiem, 
młodym szpinakiem i orzechami laskowymi 20 zł 
Penne with chicken, young spinach and hazelnuts/ 
Penne mit Huhn, jungem Spinat und Haselnüssen

Sałatki Salads / Salate

z wędzonym halibutemz wędzonym halibutem, sorbetem truskawkowym
i pompowanym amarantusem 20 zł
with smoked halibut, strawberry sorbet and pumped amaranth/
mit geräuchertem Heilbutt, Erdbeersorbet und gepumptem Amaranth 

plastry cielęciny z piklowaną czerwoną cebulą 
i orzeszkami pini 21 zł
slices of veal with pickled red onion and pini nuts/ 
Kalbfleischscheiben mit eingelegten roten Zwiebeln und Pinienkernen  

wegetariański mix warzyw i sałat 
w sosie wiśniowym z płatkami parmezanu 16 zł
Vegetarian mix of vegetables and salads in cherry sauce with parmesan 
flakes/ Vegetarische Mischung aus Gemüse und Salaten in Kirschsauce 
mit Parmesanflocken



`

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 70 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, 12 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!)

 9.7

'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


