Śniadania

Śniadania serwujemy od 7:00 do 10:30

Śniadanie w formie bufetu

jesz ile chcesz, kawa, herbata, napoje w cenie
24 zł

Jajecznica na maśle z 3 jaj
alergeny: jaja, mleko

7 zł

Jajecznica na maśle z 3 jaj na bekonie
alergeny: jaja, mleko

9 zł

Tosty z serem, szynką i warzywami (2 szt)
alergeny: gluten, mleko
10 zł

Przystawki
Camembert

dwa krążki sera w panierce z migdałami i czarnuszką, podane na ciepło z żurawiną i z sałatą
alergeny: gluten, mleko

16 zł

Śledź marynowany

w asyście dwóch aromatycznych sosów; tatarskim i musztardowym, podany z tostami
alergeny: mleko, jaja, gluten

16 zł

Tatar wołowy
siekane mięso z polędwicy wołowej z cebulą, ogórkiem,
jajkiem i aromatycznymi przyprawami
alergeny: jaja

24 zł

Zupy
Grzybowa

z domowym makaronem

alergeny: gluten, jaja

12 zł

Flaki staropolskie

z pieczywem

alergeny: seler, gluten

12 zł

Rosół

z domowym makaronem

alergeny: gluten, jaja

8 zł

Barszcz czerwony

z kołdunami

alergeny: gluten, seler

9 zł

Pomidorowa

z makaronem

alergeny: gluten, seler, mleko

8 zł

Żurek

z kiełbasą, jajkiem

alergeny: jaja, gluten

10 zł

Czernina

z kluskami

alergeny: seler,

11 zł

Dania główne
Stek wołowy (200g)

soczysty stek z polędwicy argentyńskiej, podany na grillowanych
warzywach z pieczonymi ziemniakami i sosem z zielonego pieprzu
alergeny: gluten

59 zł

Rolada wołowa

podawana w sosie pieczeniowym w asyście kopytek i buraczków
alergeny: gluten, jaja

36 zł

Eskalopki z polędwicy

smażone mięso z polędwicy wieprzowej,
podane z puree, delikatnym sosem kurkowym oraz domowymi buraczkami
alergeny: mleko, gluten

33 zł

Bitki z poledwiczek wieprzowych

w sosie śmietanowo-pieczarkowym, podane z pyzami drożdżowymi i surówką,
marchewką lub buraczkami
alergeny: gluten, mleko

34 zł

Kotlet schabowy z kością

pyszny, duży , polski schab wieprzowy z żebrem (350g),
podany z ziemniakami gotowanymi i kapustą zasmażaną
alergeny: gluten, jaja

33 zł

Kotlet de volaille

mięso drobiowe ze świeżym masłem,
podane z frytkami i bukietem surówek
alergeny: gluten, mleko

27 zł

Wątróbka

wątróbka drobiowa z cebulką i jabłkiem,

podawana z ziemniakami i kiszonym ogórkiem
24 zł

Rolada z kurczaka

faszerowana warzywami i serem mozzarella, otulona soczystym boczkiem,
podana z talarkami i surówką z młodej kapsty
alergeny: gluten

24 zł

Placek po węgiersku

wielki chrupiący placek ziemniaczany z dużą ilością mięsa i sosu (500g)
alergeny: gluten, jaja, mleko

24 zł

Filet w ziołowej panierce

filet z kurczaka podany z talarkami ziemniaczanymi i mizerią
alergeny: gluten, mleko

26 zł

Po poznańsku Pyra z gzikiem!
16 zł

Pierogi z mięsem (7 sztuk)

pierogi faszerowane dobrze przyprawionym mielonym mięsem,
podane z kiszoną kapustą
alergeny: gluten, jaja

19 zł

Pierogi ruskie (7 sztuk)

pierogi z farszem z tłuczonych ziemniaków i sera,
podane z kiszoną kapustą
alergeny: gluten, jaja, mleko

17 zł

Zielone pierożki (7 sztuk)

pierogi z farszem serowo-szpinakowym, polane topionym masłem ze szczypiorkiem
alergeny: gluten, jaja, mleko

17 zł

Makaron z kurczakiem

penne z kurczakiem, papryką, cebulą, szpinakiem i odrobiną śmietany
alergeny: gluten, jaja, mleko

21 zł

Łosoś z patelni (200 g)

soczysty filet z łososia norweskiego, serwowany z maślanymi
ziemniakami puree i z bukietem warzyw gotowanych na parze
alergeny: ryby, mleko

38 zł

Dorsz z pieca

delikatny filet z atlantyckiego dorsza, podany
z puree ziemniaczanym oraz świeżą surówką z kiszonej kapusty
alergeny: ryby, gluten, jaja, mleko

34 zł

Sałatki
Sałatka caprese

klasyczna włoska sałatka ze świeżych pomidorów, i sera mazzarella
z dodatkiem bazylii, podana z chlebkiem tostowym
alergeny: gluten, mleko

17 zł

Sałatka z kurczakiem

chrupiąca sałata z grillowanym kurczakiem , ze świeżymi warzywami i sosem winegret
alergeny: gluten

18 zł

Sałatka grecka
chrupiąca sałata z dodatkiem świeżych warzyw z aksamitnym serem feta
oraz dojrzewającymi w greckim słońcu oliwkami
alergeny: mleko, gluten

14 zł

Dania dla dzieci
Kotlet drobiowy

w tradycyjnej panierce, z ziemniakami i surówką z soczystej marchewki
alergeny: gluten, jaja

19 zł

Nuggetsy

kąski z kurczaka z frytkami i surówką z białej kapusty
alergeny: gluten, jaja

19 zł

Naleśnik

- z nutellą i bananami, lub
- z prażonym jabłkiem

alergeny: gluten, mleko, jaja, orzechy

8 zł

Desery
Torcik bezowy

z kremem mascarpone i owocmi sezonowymi
alergeny: mleko, jaja

16 zł

Czerwone Korale

kruszone bezy przekładane bitą śmietaną, z dodatkiem truskawek,
malin i żurawiny
alergeny: mleko, jaja

13 zł

Maliny na gorąco

pucharek gorących malin z lodami i bitą śmietaną
alergeny: mleko, jaja

13 zł

Pucharek lodowy

3 gałki lodów z owocami, bitą śmietaną i polewą
alergeny: mleko, jaja

11 zł

Napoje gorące

Kawa
Kawa espresso

6 zł

6 zł

Kawa cappuccino

7 zł

Kawa latte

9 zł

Herbata Ahmad Tea

5 zł

Czekolada

7 zł

Napoje zimne
Woda Czerwone Korale

300 ml

Woda niegazowana Kropla Beskidu
Woda gazowana Kropla Delice

Coca Cola, Fanta, Sprite, Kinley
Sok Cappy

4.00 zł

330 ml

5.00 zł

330 ml

5.00 zł

250 ml

5.00 zł

250 ml

5.00 zł

Alkohole

PIWO LANE KSIĄŻĘCE PSZENICZNE 0,5l 8 zł
PIWO LECH / TYSKIE 0,5l
7 zł
PIWO PILSNER 0,3l
7 zł
PIWO PILSNER 0,5l
8 zł
FINANDIA 40ml
7 zł
SMIRNOFF 40ml
6 zł
WYBOROWA 40ml
6 zł
ŻUBRÓWKA 40ml
6 zł
BOLS 40ml
6 zł
BALLANTINES 40ml
12 zł
CHIVAS REGAL 40ml
13 zł
JACK DANIEL’S 40ml
13 zł
JOHNNIE WALKER RED LABEL 40ml
12 zł

Wina

Ananto Tinto wytrawne czerwone 125 ml
8 zł
Corinto Chardonnay wytrawne białe 125 ml 12 zł
Riesling Trocken wytrawne białe 125 ml
12 zł
Espada Negra półwytrawne białe 125 ml
8 zł
Espada Negra półwytrawne czerwone 125 ml
8 zł
Arbol de Oro Pino półsłodkie białe 125 ml
8 zł
Arbol de Oro Platano półsłodkie czerwone 125 ml 8 zł

