
 
 

     
 

 

PRZYSTAWKI ZIMNE 

Tatar z łososia 23 zł 

Łosoś, avocado, czosnek, szalotka, szczypior, imbir, sos sojowy, grzanka 

Carpaccio z buraka z kozim serem 22 zł 

Burak, kozi ser, limonka, miód, białe wino, cukier brązowy, grzanka 

 
 

PRZYSTAWKI CIEPŁE 

Krewetki królewskie z patelni 31 zł 
Krewetki 4 szt., czosnek, oliwa, pietruszka, grzanka 

Małże nowozelandzkie duszone w winie 32 zł 

Małże nowozelandzkie, czosnek, cebula, śmietana, białe wino, por, zielony pieprz, grzanka 

 

 
 

ZUPY 

Rosół z pierożkami jagnięcymi 16 zł 

Rosół, pierożki jagnięce, kruche warzywa, makaron noodle, pasta miso, szczypiorek (350 ml) 

Zupa cytrynowa z halibutem 15 zł 

Bulion warzywny, sok z cytryny, halibut, czosnek,  cebula, seler naciowy, mleko kokosowe (350 ml) 

 

 
 

DANIA GŁÓWNE 

Grillowana pierś z kurczaka w sosie figowym z gorgonzolą 28 zł  

Pierś kurza, czosnek, rozmaryn, figi, frytki, kruche sałaty (170g, 200g, 150g) 

Burger wołowy 26 zł 

Wołowina, bułka pszenna, sałaty, pomidor, pasta z duszonych bakłażanów i cebuli, czerwona cebula, 

musztarda, frytki (400g, 250g) 

Poliki wieprzowe duszone w czerwonym winie 34zł 

Poliki wieprzowe, czerwone wino,  rodzynki, czosnek, cebula, rozmaryn, puree ziemniaczane, pieczone 

warzywa (180g ,200g, 150g) 

 



 
 

     
 

Confitowane kacze udko 39 zł 

Udo kacze, czosnek, rozmaryn, jabłko, limonka, gnocchi, pieczony burak (170g, 200g, 150g) 

Dorsz z patelni 314zł 

Dorsz, fenkuł, zielony groszek, puree ziemniaczane, czosnek, masło (150g, 200g, 130g) 

 

 
 

SAŁATY 

Kruche sałaty z grillowanym kurczakiem 25 zł 

Kruche sałaty, pierś kurza, pomidory cherry, papryka suszony pomidor, grzanki ziołowe(400g) 

Kruche sałaty z krewetkami 30 zł 

Kruche sałaty, krewetki 6 szt., pomidorki cherry, oliwa ziołowa (400g) 

 
 

MAKARONY 

Spaghetti kurczakiem, bekonem i chili 27 zł 

Spaghetti, kurza pierś, bekon, chili, czosnek, śmietana, pietruszka (400g) 

Spaghetti z krewetkami 32 zł 

Spaghetti, krewetki 7 szt., czosnek, pietruszka, pomidorki cherry, sos rybny, masło (400g) 

Tagliatelle z borowikami 28 zł 

Tagliatelle, borowik, czosnek, cebula, śmietana, rozmaryn (400g) 

 

 
 

MENU DLA DZIECI 

Spaghetti pomodoro 15 zł 

Panierowana pierś z kurczaka z frytkami i marchewką 15 zł 

 

 
DESERY 

Creme brulle  17 zł 

Lody sernikowe z malinami 15 zł 

Sernik z białą czekoladą 15 zł 

 

 



 
 

     
 

 

NAPOJE ZIMNE NAPOJE GORĄCE 

Pepsi 5,00 zł (0,2l)/ 11,00 zł (1l)        Herbata Richmond 9,00 zł 

Mirinda 5,00 zł (0,2l)/ 11,00 zł (1l)    Americana 8,00 zł 

7Up 5,00 zł (0,2l)/ 11,00 zł (1l) Espresso 8,00 zł 

Tonik 5,00 zł 0,2l                                                                                                                             Espresso doppio 12 zł 

Sok Toma 4,00 zł (0,2l)/ 10,00 zł (1l) Capuccino 12,00 zł 

Nektar Toma (czarna porzeczka) 4,00 zł (0,2l) Latte 12,00 zł 

Red Bull 9,00 zł                                                                                                                              Herbata zimowa 10 zł 

Woda Górska Natura 4,00 zł (0,3l)  

 

PIWO KOKTAJLE ALKOHOLOWE 

Pilsner 7,00 zł (0,33l)/ 9,00 zł (0,5l)                                                                                                           Mojito 19,00 zł 

Lech 9,00 zł (0,5l) Sex on the beach 17,00 zł 

Książęce Pszeniczne 9,00 zł (0,5l) Szarlotka 16,00 zł 

Książęce Czerwony Lager 9,00 zł (0,5l) Cuba Libre 18,00 zł 

Tyskie 9,00 zł (0,5l)                              Tequila Sunrise 16,00 zł 

Grolsch 12,00 zł (0,45l) Long Island Ice Tea 24,00 zł 

Somersby 10,00 zł (0,4l) White Russian 16,00 zł 

Lech Free 7,00 zł (0,33l)                                                                                                                  Aperol Spritz 29,00 zł 

  


