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smacznego

ZAKĄSKI, SAŁATKI 
STARTERS, SALADS 
Krewetki smażone na maśle 
z czosnkiem i pomidorkami
Pan-fried butter prawns 
with garlic and tomatoes

Tatar z polędwicy wołowej z piklami
Sirloin Tartare 

Marynowany śledź bałtycki 
z sałatką z jabłkiem i ziemniakiem
Marinated Baltic herring 
with apple and potato salad

Deska zakąsek: polędwiczki 
wędzone, kiełbasa chorizo, 
sery pleśniowe, oliwki, kapary, 
pomidorki suszone, pietruszka
Appetizer Board
beef tenderloin, chorizo, blue cheeses,
olives, capers, dried tomato, parsley

Sałatka Cezar z serem Grana Padano, 
grzankami maślanymi 
i z krewetkami
Prawn casear salad with Grana Padano 
cheese, butter croutouns and prawns

Sałatka Cezar z serem Grana Padano, 
grzankami maślanymi 
i grillowaną piersią kurczaka
Chicken casear salad with Grana Padano 
cheese, crunchy butter croutouns and grilled

Sałatka Cezar z serem Grana Padano, 
grzankami maślanymi 
i pieczonym łososiem
Salmon casear salad wit Grana Padano 
cheese, crunchy butter croutouns 
and baked salmon

ZUPY SOUPS  
Rosół z perlicy wielkopolskiej, 
z domowymi kluseczkami
Chicken brouth with guinea fowl 
and home-made noodles 

Żurek na naturalnym zakwasie 
z białą kiełbasą i wędzonką
Traditional sour rye soup on home-made 
sourdough with white sausage 
and smoked meat

MAKARON PASTA 
Parpadelle z grzybami szpinakiem 
w sosie maślanym 
Parpadelle with mushrooms 
and spinach in butter sauce

DANIA GŁÓWNE MAIN DISH
 
Łosoś pieczony podany 
z duszonym szpinakiem, groszkiem 
i karmelizowaną marchewką 
Smoked salmon served with pickled 
spinach, peas and carmelized carrot

Udo z kaczki konfitowane, 
z czerwoną kapustą, sosem 
z porzeczkami i pyzą drożdzową
Confit duck thigh, red cabbage, 
currant sauce and yeast dumpling

Burger wołowy DeSilva z bekonem, 
serem, warzywami i frytkami
Beef burger DeSilva with becon, 
cheese and vegetables, fries

Tradycyjny schab panierowany 
podany z pyrą z gzikiem 
i kapustą zasmażaną 
Traditional breaded pork loin 
served with potato with gzik 
( cottage cheese,cream, onions ) 
and fried cabbage

Karkówka duszona podana 
z kluskami śląskimi 
i karmelizowanymi burakami 
Stewed pork neck served with silesian 
noodles and carmelized beetroot

DESERY DESSERTS 

Szarlotka z lodami waniliowymi 
i bitą śmietaną 
Apple pie with vanilia ice cream 
and whipped cream

Lody z owocami i bitą śmietaną 
Fruit ice cream with whipped cream

Sernik z karmelem 
Cheesecake with caramel

49 PLN
130g/170g

39 PLN
80g/170g

19 PLN
50g/150g

49 PLN
200g

42 PLN
60g/200g

34 PLN
80g/170g

37 PLN
80g/170g

18 PLN
300g

21 PLN
300g

36 PLN
350g

52 PLN
150g/400g

48 PLN
200g/450g

39 PLN
140g/150g

42 PLN
180g/430g

42 PLN
130g/430g

19 PLN
120g/180g

19 PLN
200g

19 PLN
180g

MENU


