ŚNIADANIA

PRZEKĄSKI

BREAKFASTS
English breakfast
(bekon, sadzone jajka, fasolka, kiełbasa,
grillowane pieczarki, grillowane pomidory, tosty)

36

29

28

Sałatka cezar z kurczakiem

36

Caesar salad with chicken

Placki ziemniaczane
podane z łososiem i kwaśną śmietaną

36

18

Scrambled eggs (made of 3 eggs)

Warzywa grillowane do wyboru
z guacamole lub z sosem czosnkowym

Sałatka z grzankami, z pieczonym kozim serem,
gruszką, burakiem, orzechami laskowymi
z malinowym dressingiem

36

Salad with toasts, baked goat cheese, pear, beetroot,
hazelnuts with raspberry dressing

Potato pancakes served with salmon and sour cream

Poche egg with avocado and Dutch sauce
served on shortbread

Jajecznica z trzech jaj

Śledź marynowany w ziołach z lubczykiem
(do wyboru w oleju lub w sosie śmietanowym)

SALADS

Herring marrinated in herbs with lovage
(in oil or cream sauce)

English breakfast (bacon, fried eggs, beans, sausage,
grilled champignons, grilled tomatoes, tosts)

Jajo poche z awokado i sosem holenderskim
na bułeczce maślanej

SAŁATKI

SNACKS

28

Grilled vegetabces with guacamole or garlic sauce

Dodatki do śniadań:

Deska serów

Breakfast extras:

ZUPY

42

SOUPS

Cheese board

każdy dodatek 5 zł
each extra

- chrupiący boczek / crispy bacon

Tatar z polędwicy wołowej

39

Sirloin tartar

- szynka / ham
- szynka parmeńska / Parma ham

Krewetki (6 szt.) na oliwie z oliwek
z dodatkiem białego wina, chorizo, czosnku
oraz chilli w maślanej emulsji

- ser żółty / yellow cheese
- łosoś / salmon
każdy dodatek 3 zł

Prawns (6) in olive oil with white wine, chorizo,
garlic and chilli in butter emulsion

Tęgi rosół z koguta
podany z domowym makaronem

28

Stout rooster broth with home-made noodles

46

Barszcz czerwony z kołdunami litewskimi
(wołowina)

28

Beetroot soup with Lithuanian pelmeni dumplings
(beef)

each extra

- pomidor / tomato
- suszone pomidory/ dried tomatoes
- szczypiorek / chive
- cebula / onion
- ogórek / cucumber

Żurek w chlebku
z dodatkiem jajka i białej kiełbasy
Wszystkie ceny podano w polskich złotych.
Niektóre z naszych pozycji zawierają alergeny.
Uprzejmie prosimy o kontakt z zespołem.
Do rachunku powyżej 80 zł doliczamy serwis 10%

28

Sour soup served in bread
with eggs and white sausage

Zupa dnia
Soup of the day

18

DANIA GŁÓWNE

MAKARONY I PIEROGI

Ravioli z borowikami

43

Ravioli z porcini mushrooms

Spaghetti carbonara

DESERY

MAIN COURSES

PASTA AND DUMPLINGS

39

Pierś z kurczaka nadziewana suszonymi

pomidorami podana na blanszowanym
szpinaku z dodatkiem sosu mango

DESSERTS
45

Spaghetti Carbonara

Pierogi (6 szt.) z okrasą (do wyboru):

38

Dumplings (6) with lard - as preferred from:

Pierogi z mięsem
Pierogi z kapustą i grzybami
Dumplings with cabbage and mushrooms

45

Breaded pork chop with seasonal additives

Golonka wieprzowa
podana z ziemniakami opiekanymi
oraz zasmażaną kapustą z dodatkiem
chrzanu oraz musztardy

Dumplings with meat

Russian Dumplings - Ukrainian Dumplings

Wolno pieczone żeberka wieprzowe
na bazie sosu z whiskey Jack Daniel’s
podane z frytkami oraz surówką colesław

Tiramisu

22

Creme Brulee

22

Sernik z białą czekoladą

22

Cheese cake with white chocolate

56

Suflet czekoladowy

Jabłko w szlafroku

FISH

Łosoś norweski z pieca
serwowany z warzywami grillowanymi

58

Baked Norwegian salmon served with grilled vegetables

Sandacz
podany z ziemniakami z wody
z koperkiem oraz z jajkiem
Pikeperch with boiled potatoes and dill and egg

Pieczona kaczka
podana z opiekanymi ziemniakami,
jabłkami i karmelizowanymi burakami
z dodatkiem sosu żurawinowego

22

Apple in cake

64

DESERY LODOWE
ICE DESSERTS

Slow - baked pork ribs based on Jack Daniel’s whiskey
sauce, served with French fries and coleslaw salad

RYBY

22

Chocolate souffle

Pork knuckle served with roasted potatoes and fried
cabbage with the addition of horseradish and mustard

Pierogi ruskie - ukraińskie

22

Apple strudel

Chicken breast stuffed with dried tomatoes
served on blanched spinach with mango sauce

Panierowany kotlet schabowy
z sezonowymi dodatkami

Strudel Jabłkowy

66

Baked duck served with roasted potatoes, apples
and caramelised beetroot with cranberry sauce

Literatka

25

Malinowa pokusa

25

Raspberry Temptation

Puchar sorbetów

25

Sherbet cup

62

Stek z polędwicy wołowej
79
(do wyboru: sos pieprzowy/masło czosnkowe)
podany z opiekanym ziemniakiem oraz brokułami
Sirloin steak (as preferred with: pepper sauce/ garlic
butter) served with baked potato and broccoli

Kilimandżaro
Kilimanjaro

25

