
39 zł

90/300g
180/320g
170/320g

37 zł
320g

36 zł
90/250g

MAKARON / RISOTTO pasta / risotto

Makaron Strozzapreti ze szpinakiem 
i kremowym sosem z serem pleśniowym
Strozzapreti with creamy spinach 
and blue cheese sauce
Makaron Strozzapreti / sos śmietanowy / 
ser z przerostem błękitnej pleśni / Pecorino
Strozzapreti pasta / double cream sauce / 
blue cheese / Pecorino

Wybierz opcję vegan ze śmietaną roślinną
i serem wegańskim 
Choose vegan, add plant cream 
and vegan cheese

Risotto szafranowe
Saffron risotto
Ryż arborio / wino białe wytrawne / szalotka / 
śmietana / masło / szafran / Parmezan
Arborio rice / dry white wine / shallots / 
cream / butter / saffron / Parmigiano reggiano 

Wybierz swój ulubiony dodatek: 
Choose your favourite topping:
• krewetki w maśle czosnkowym 
• grillowany supreme z kurczaka
• łosoś jurajski w maśle koperkowym 
• garlic buttered prawns
• farm chicken supreme
• dill and butter poached jurasic salmon 

ZUPY soups

Krem z pieczonych pomidorów
Creamed roasted tomato soup
Pomidor śliwkowy / olej bazyliowy / 
grzanki pszenne

Plum tomatoes / basil oil / homemade croutons

Bulion wołowy z pieczoną cebulą cukrową
Highland beef broth with roast onion
Wołowina Highland / pieczona cebula cukrowa / 
warzywa korzenne / Gruyère

Highland beef / rosted white onion / 
root vegetables / Gruyère

39 zł
80/250g

42 zł

90/300g
180/320g
170/320g

24 zł
300g

27 zł
300g

53 zł
170/380g

47 zł
170/360g

52 zł
190/380g

46 zł
 170/350g

45 zł
 180/380g

ZAK!SKI I SA"ATKI appetizers and salads 

Klasyczna sałatka „Caesar”
Classic „Caesar” salad 
Sałata rzymska / dressing anchois / 
grzanki pszenne / pomidory czereśniowe / Parmezan
Romaine / Caesar dressing / home made croutons
cherry tomatoes / Parmigiano reggiano 

Wybierz swój ulubiony dodatek:
Choose your favourite topping: 
• krewetki w maśle czosnkowym
• grillowany supreme z kurczaka
• łosoś w maśle koperkowym
• garlic buttered prawns 
• farm chicken supreme
• dill and butter poached jurasic salmon

Sałatka „Cobb”
„Cobb” salad
Sałata rzymska / grillowany kurczak /
prażony bekon / awokado / pomidory czereśniowe /
ser z przerostem błękitnej pleśni /
musztardowy vinaigrette

Romaine / chicken breast / smoked bacon lardons /
avocado / cherry tomatoes / blue cheese /
mustard vinaigrette

Sałatka ze świeżego szpinaku 
z piklowaną gruszką i wegańskim 
serem typu greckiego
Baby spinach and pickled pear salad 
with greek style vegan cheese
Liście szpinaku / gruszka w marynacie 
octowo-korzennej / wegański ser solankowy / 
olej Habanero / prażone ziarna
Baby spinach / home pickled pear / salt cured 
vegan cheese / Habanero chilli oil / toasted seeds

DANIA G"ÓWNE main dish
 
Łosoś jurajski gotowany w maśle
Butter poached jurasic salmon
Łosoś jurajski / masło / soczewica /
kapary / śmietana
Jurasic salmon / butter / lentils /
caper berries / cream

Śledź bałtycki smażony 
na maśle klarowanym 
z sałatką ziemniaczaną i szczypiorkiem
Butter fried Baltic herring 
with potato salad and chives
Śledź / masło klarowane / ziemniaki / 
gorczyca / szczypiorek

Herring / clarified butter / potato / 
mustard seed / chives

Supreme z kurczaka 
zagrodowego „sous-vide”
Sous – vide farm chicken supreme
Kurczak zagrodowy / mango /

piklowane Jalapeño / batat

Farm chicken / mango /
pickled Jalapeño / sweet potato

Panierowany kotlet ze schabu wieprzowego 
z sałatką „Coleslaw” i pyrami
Breaded pork schnitzel 
with „Coleslaw” and potatoes
Kotlet schabowy / kapusta / 

suszona żurawina / ziemniak
Pork chop / cabbage / dried cranberries / potato

Burger „Marciński” 
by DeSilva PREMIUM Poznań
„St. Martins” beef burger 
by DeSilva PREMIUM Poznań
Rogal z ciasta półfrancuskiego / 
wołowina Highland 100% / relish pomidorowy / 
sałata rzymska / frytki belgijskie / Cheddar / „gzik”
Handcrafted semi puff pastry bun / 
100% Highland cattle beef / 
tomato relish / romaine / belgian fries
Cheddar / „gzik” 

GLUTEN

SOJA
SOYBEANS

SIARCZYNY
SULPHITES

MLEKO
MILK

SELER CELERY

RYBY
FISH

JAJA
EGGS

ORZECHY INNE
TREE NUTS

SEZAM SESAME

GORCZYCA
MUSTARD SEEDS

SKORUPIAKI
SHELLFISH

GRZYBY
MUSHROOMS

ALERGENY allergens



MENU

DZIEL Z NAMI ID##  Natural Farm!

NAPOJE ZIMNE soft drinks

Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sprite, 
Fanta, Kinley Tonic

Świeżo wyciskany sok
freshly squeezed juice 

Soki owocowe fruit juice

Woda niegazowana, gazowana
still or sparkling water

PIWO beer

Żywiec z beczki draught beer 

Żywiec butelkowe bottled beer 

Heineken 

Desperados

Żywiec non-alcoholic

PIWO DESILVA DeSilva beer

Pszeniczne gruszkowe 
pear wheat beer

Ciemny lager
dark beerr 

WINA wine

WINO STOŁOWE HOUSE WINE 

Białe / Czerwone 
white / red

9 zł
25cl

19 zł
20cl

9 zł
20cl

6 zł
50cl

10 zł
30cl

13 zł
50cl

15 zł
50cl

15 zł
40cl

9 zł
33cl

15 zł
50cl

15 zł
50cl

11 zł
15cl

8 zł
75cl

25 zł
120/200g

22 zł
240g

9 zł
7cl

14 zł
14cl

9 zł
14cl

12 zł
20cl

12 zł
20cl

12 zł

DESERY desserts 

Sernik gotowany
Steamed cheese cake
Twaróg kremowy / jaja / granola / 

puder kawowy

Cream cheese /eggs / 
home made granola /coffee powder

Owocowy „Crumble”
Fruit crumble
Owoce sezonowe / syrop klonowy /

kruszonka migdałowo-gryczana / 
Crème fraîche

Seasonal fruit / maple syrup /
almond and buckwheat crumble / 
Crème fraîche

NAPOJE GOR!CE hot beverages
Espresso 

Espresso Doppio 

Caffé Americano 

Cappucino

Caffé Latte

Herbaty Dilmah t-Series
Dilmah t-Series teas

90 zł
75cl

13 zł
50cl

W trosce o jak najwyższą jakość serwowanych dań nasza restauracja 
wprowadziła do swojego menu mięsa pochodzące z własnej, ekologicznej 
hodowli. Wołowina, wieprzowina oraz przetwory takie jak pasztety, kiełbasy, 
polędwiczki nie zawierają sztucznych dodatków oraz chemii.

In order to ensure the best quality of food in our restaurant we implement to our 
menus meet from our own ecological husbandry area. Beef, pork and meat 
preparations like pates and sausages do not contains preservatives, artificial colors or 
artificial flavours. Do not hesitate to try and share the idea of “Natural Meat” with us!

Niefiltrowane i niepasteryzowane piwa z Minibrowaru
Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva


