
 

 

Menu Degustacyjne 

5 daniowe: 
 

 

 

Menu Świąteczne 
 

 

Renesans 

Półgęsek przez nas marynowany w anyżu/ zioła i warzywa ogrodowe/ włoskie specjały, przez królową Bonę Sforze do 

królestwa Polskiego sprowadzone, takie jak oliwa, sałata i chleb włoski 

Pierś gęsia marynowana w anyżu/zioła/warzywa ogrodowe/sałata/grissini  

 

Sugerowane wino: Tolva Rose /Central Valley, Chile/ 100 ml 

 

Impresjonizm  

Tradycyjna zalewajka świętokrzyska, którą i rano i wieczorem jadano, sporządzona na domowym zakwasie z mieszanki 

mąki pszennej i żytniej/ słonina z miętą i pieprzem prasowana i wędzona dębowym drewnem/ dodatki inne, a różne  

Tradycyjny barszcz biały/wędzona słonina 

 

Barok  

Sarna marynowana w toruńskim pierniku/ bakalie tureckie sycone węgrzynem i korzennymi przyprawami/ mus             

z kwaśnych owoców  

Comber z sarny/bakalie z winem/ mus z owoców 

 

Sugerowane wino: Penley Estate Tolmer Cabernet Sauvignon /Coonawarra, Australia/ 100 ml 

 

Surrealizm  

Kurczęta z wątrobą kaczą na sposób francuski/ buraki z wiśniami nadwiślańskimi dobrym dwójniakiem podlane/ kasza 

manną, lub po krakowsku grysikiem zwana 

Kurczak faszerowany wątrobą kaczą/buraki/wiśnie/kasza manna 

 

Sugerowane wino: Tokaj Harslevelu /Węgry/ 100 ml 

 

Romantyzm 

Pączek domowy tretowany w rzepakowym tłuszczu/ piana jajeczna z migdałem prażonym/ wódka różana                     

z najprzedniejszej polskiej gorzałki przez nas robiona  

Pączek domowy/piana z jaj/migdały/wódka różana 

 

Sugerowany napój: Saska pomarańcza z nutą brandy 30 ml 

 

Cena Menu Świąteczne: 175zł 

 

 

 



 

 

 

 

Menu Postne 
 

 

Barok  

Tort rybny dymem wiśniowego drzewa pachnący/ chrzan polski z ziołami rozmaitymi tarty/ chleb z popiołem 

zagniatany/ musztarda z limoni  

Tarta z musem rybnym/chrzan/zioła/chleb z popiołem 

 

Sugerowany napój: Cydr 125 ml 

 

Renesans  

Polewka z kalafiorów i karczochów po krakowsku/ korzenne przyprawy/ ser który spleśniał a w Itali za przysmak jest 

uważany  

Krem z kalafiorów i karczochów/ korzenne przyprawy/ser pleśniowy 

 

Surrealizm  

Sandacz mazurski wolno gotowany i smażony zarazem/ kluski węgierskie/ fermentowany czosnek / słonecznikowe 

bulwy  

Filet z sandacza mazurskiego/kluski galuszki/czosnek fermentowany/topinambur  

 

Sugerowane wino: Frescobaldi Pomino Benefizio Riserva DOC /Toskania, Włochy/ 100 ml 

 

Średniowiecze  

Polewka grzybowa z macierzanką cytrynową/ krupy tatarczane z twarogiem tłustym/ kwaszona przez nas kapusta  

Grzyby leśne/macierzanka cytrynowa/twaróg/kasza gryczana  

 

Sugerowane wino: Soley, Winnica Słońce i Wiatr /Świńczów-Skała, Polska/ 100 ml 

 

Barok  

Bianka z ryżu włoskiego, szafranem i wanilią doprawiana/ sapor z kwaśnych owoców latem zbieranych/ lukier 

limoniowy  

Ryż arborio/ szafran/wanilia/sos owocowy/cytryna 

 

Sugerowane wino: Kerner Kabinett Lieblich /Palatinate, Niemcy/ 100 ml 

 

Cena Menu Postne: 165zł  

 

 


