
MENU
ZUPY:

CHŁODNIK Z MŁODEJ MARCHWI i pomarańczy, ser koryciński, czarne oliwki.
18 zł

KREM Z ZIELONYCH WARZYW z czosnkiem niedźwiedzim, jajko poszetowe, chrupiąca spianata.
18 zł

BULION DROBIOWY, wędzony kurczak, lane kluseczki, zielenina.
18zł

PRZYSTAWKI:

TATAR WOŁOWY, kiszona rzodkiewka, marynowany ogórek, majonez szczypiorkowy, shimeji.
29 zł

TUŃCZYK W BIAŁYM SEZAMIE, sałatka z młodego ziemniaka, czerwonej cebuli i chilli, kolendra, żel z
limonki.
29 zł

LENIWE Z RICOTTY, consommé z pieczonej kapusty, gołąbek, szczypior. 
19 zł

KREWETKI, chilli, sos maślany, pomidorki koktajlowe, grzanki.
29 zł

DANIA GŁÓWNE:

GOLONKA Z INDYKA, puree ziemniaczane ze szparagami, sałatka z młodej marchwi i jarmużu, demi-
glace.
36 zł

STEK Z BIODRÓWKI WOŁOWEJ, ciecierzyca, palony por, mus z batata, grilowane padron, demi-glace.
59 zł

POLĘDWICA Z DORSZA, kasza orkiszowa, sezonowe warzywa, guanciale, sos beurre blanc.
49 zł

PIECZARKA PORTOBELLO, ciasto francuskie, duszona cebula z tymiankiem, kiszona rzodkiewka, mus z
pietruszki z szałwią.

36 zł



MAKARONY / PIEROGI:

TAGLIATELLE Z WOŁOWINĄ, suszone pomidory, karczochy, natka, sos maślany. 
 29 zł

STROZAPRETTI Z WĘDZONĄ RYBĄ, sos szpinakowy, świeży szpinak, orzechy włoskie, koper włoski, por.
26 zł

SAŁATKI:

Z WĘDZONYM TWAROGIEM, marynowana rzodkiewka, sałata rzymska, pomidorkami koktajlowe, czarne
oliwki, orzechy włoskie i ogórek.

28 zł

Z KURCZAKIEM KUKURYDZIANYM, relish z mango i suszonych pomidorów, chrupiący boczek, kalarepa,
chipsy ziemniaczane.

28 zł

DESERY:

PIEROŻKI Z MASCARPONE wanilią i zielonym pieprzem, sos cytrynowy z nacią pietruszki i cząstkami
owoców, oliwa miętowa.

18 zł

KREM CYTRYNOWY z szałwią i wasabi, financier orzechowy, lody z mleka kokosowego.
18 zł

DESKI:

PRZEKĄSKI DO WINA pasta z bakłażana z truflą, kiszona rzodkiewka, dżem z selera naciowego, wędzony
kurczak, chlebek naan, suszone pomidory, oliwki, pieczywo z ziarnami.

34 / 50 zł

DESKA SERÓW / DESKA SERÓW RZEMIEŚLNICZYCH, oliwki, suszone pomidory, orzechy, pieczywo
34 / 50 zł 

DESKA WŁOSKICH WĘDLIN, spianata, salami, mortadela, szynka dojrzewająca, lardo, oliwki, suszone
pomidory, pieczywo

34 zł


