PRZYSTAWKI
Carpaccio z polędwicy wołowej z serem pecorino,
owocem kapara i kawiorem z octu balsamicznego
38zł
Deska włoskich dojrzewających wędlin i regionalnych zagrodowych serów
z „Malinowej Zagrody”, pieczywo
(porcja na 2 osoby)
39 zł
Grillowanym wędzony kozi ser z „Borowieckiej Łąki”,
żurawina w czerwonym winie z rozmarynem, seler naciowy
35zł
Krewetki black tiger z czosnkiem i pomidorami duszone w sosie śmietanowym, pieczywo
45zł
Tatar z polędwicy wołowej, cebulka, ogórek kiszony, żółtko
42 zł
Marynowane greckie oliwki, drożdżowe bułeczki własnego wypieku
27zł

ZUPY
Zupa rybna z owocami morza, chrupiąca ciabatta zapiekana z masłem ziołowym
24zł
Krem z pasternaku z marynowaną gruszką
15zł
Tradycyjny żurek na własnym zakwasie z chrzanem, pieczone puree, jajko
18zł

SAŁATKI
Sałatka z grillowanym łososiem, prażonymi ziarnami, suszonymi kwiatami
i sosem musztardowo-miodowym
39zł
Sałatka z pieczonych warzyw z ciecierzycą, sos gorgonzola z gruszką
37zł

MAKARONY
Spaghetti bolognese
28zł
Spaghetti carbonara, maślany sos parmezanowy, żółtko
37 zł
Tagliatelle z owocami morza w sosie winnym z pomidorami
45zl
Orientalny makaron chow mein z wołowiną i warzywami
42zł
Tagliatelle z kurczakiem i grzybami w sosie śmietanowym z gorgonzolą
35zł
Lasagne ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i gorgonzolą
30zł
Lasagne bolognese
32zł
Risotto pomidorowe z grillowanym kurczakiem
32zł
Risotto z owocami morza
45zł

DANIA GŁÓWNE

Filet z kurczaka supreme, puree z wędzonym twarogiem, sos grzybowy
39zł
Polędwiczka wieprzowa zapiekana z ziemniakami, cebulą i parmezanem
w cieście filo, sos pomidorowy z kwaśną śmietaną
39 zł
Gęsie żołądki w sosie chrzanowym, racuchy z pęczaku z warzywami
37zł

Stek wołowy
(o dostępność, sposób podania oraz cenę proszę pytać obsługę)

Schab z kością faszerowany masłem ziołowym, sos wołowy demi glace z marynowanym
zielonym pieprzem, zasmażana modra kapusta ze śliwką, pieczone ziemniaki
45zł
Stek z łososia, kluseczki ziemniaczane chicche w sosie dyniowym, marynowany burak
45zł

DODATKI
Ziemniaki smażone z czosnkiem i ziołami - 7zł
Gnocchi smażone na maśle - 7zl
Mix sałat z warzywami, vinegret, prażony słonecznik - 8 zł
Zasmażana modra kapusta ze śliwką - 10 zł
Frytki - 6z

DANIA DLA DZIECI

Kluseczki ziemniaczane z masełkiem
10zł
Kotleciki z kurczaka z frytkami i ketchupem
17zl
Spaghetti z sosem pomidorowym
15zł

DESERY

Beza z kremem pomarańczowym z imbirem
17zł
Kula pistacjowa z marakują
18zł
Fondant czekoladowy, gałka lodów
19 zł

PIZZA
PIZZE SERWUJEMY NA WEEKEND (PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA)
(średnica pizzy – 32 cm.)

Margherita
Sos pomidorowy, mozzarella

15zł
Parma
Sos pomidorowy, mozzarella, szynka parmeńska, rukola, pomidorki cherry

30zł
Diavolo
Sos pomidorowy, mozzarella, chipotle, salami picante, jalapeno

27zł
Frutti di Mare
Sos pomidorowy, mozzarella, małże Nowozelandzkie, kalmar,
krewetki black tiger, chili, czosnek, natka pietruszki

40zł
Salame
Sos pomidorowy, mozzarella, salami milano, czosnek, pieczarka

27zł
Di manzo
Sos pomidorowy, mozzarella, plastry polędwicy wołowej, marynowana czerwona cebula, pecorino, chili

35zł
Pera
Sos pomidorowy, mozzarella, gorgonzola, gruszka, orzech włoski

30zł
Oliwy do pizzy do wyboru:
Ziołowa z czosnkiem
Ostra

