
M E N U
LATO 2019

  PRZYSTAWKI I SAŁATKI

ZUPY

DESERY

     podawane z naszym pieczywem z regionalnej mąki z Młyna Skokowa

     podawane z naszym pieczywem z regionalnej mąki z Młyna Skokowa

 

      
Chłodnik z naszego ogródka  

Szczawiowa
jajko w koszulce • ziemniaki • zioła

 
Ravioli ze szpinakiem i ricottą   

   

kurki • sos maślany • orzeszki Pini • ser Emilgrana   

      

   

  
Foie Gras   

   

chałka • żurawina • owoce sezonowe • zioła  

      

   

  
Sałatka z kozim serem   

   

mix sałat • botwina • pomarańcz • pestki dyni • sos ziołowy • grzanka  

      

   

       Ptyś z mascarpone   

owoce sezonowe
 

          

 

       Crumble z rabarbarem              

  

19zł

19zł

33zł

37zł

KURASZKOWSKIE PIEROGI

          

sos kurkowy • wędzona śliwka • zioła 

          

 

       
   

 

       
   

 

Pierogi z dzika

                    
(8 szt.) 36zł

19zł

DANIA GŁÓWNE
  

       

Udko kacze confit

Sznycel cielęcy  
   

 kopytka z młodej marchwi • morela • sos majerankowy • buraki glazurowane 

jajko sadzone •  młode ziemniaki •  młoda kapusta 
 

Sandacz 
warzywa sezonowe • młode ziemniaki • sos szafranowy • chips ryżowy

                      

49zł

39zł

Nasi mili goście!

Dania przygotowujemy dla Was na bieżąco,

Zapewniamy, że warto poczekać!
co może chwilę potrwać.

NASI DOSTAWCY

 

Kozie sery Honoraty

          

okraszone cebulką • sałata • vinegar • śmietana 

          

 
Pierogi ruskie

(7 szt.) 20zł

Tagliatelle
sos kurkowo - śmietanowy • boczek • pomidor • ser Emilgrana

37zł

54zł

19zł
gałka loda 

NAPOJE

14 zł

WINO  STOŁOWE
Białe / różowe / czerwone    

10 zł / 15 zł „La Vieille Ferme” - Blanc • Rose • Rouge 

WINA  BEZALKOHOLOWE

Białe / różowe / czerwone    10 zł / 15 zł 
Riesling • Grenache i Cabernet Sauvignon • Merlot

          

PIWA 
Rzemieślnicze  (0,5 l)     14 zł

Wroclove (0,5 l)      9 zł      

Bezalkoholowe Rzemieślnicze
 

 (0,5 l)

Kawa
 

Czarna 7zł   

Biała 8zł     
Espresso 6zł    

Espresso doppio 8zł   
Cappuccino 10zł    

Latte 11zł     

Herbata
Czarna 

 

Earl Grey 
Zielona

Zielona z mango i cytrusami

Biała z gruszką i brzoskwinią  
Wieloowocowa 

 Rooibos z wanilią i pomarańczą
Cytrusowa

Zapytaj obsługę o dostępne smaki

 

10 zł

  

Woda mineralna

0,33 l / 1l 

 niegazowana • gazowana  

         
      4 zł / 8 zł

Soki regionalne

Jabłkowo-miętowy
 Jabłkowy

Jabłkowo-porzeczkowy
Jabłkowo-wiśniowy

6 zł

Napoje gazowane
Coca-Cola

Coca-Cola zero
Tonic
Sprite 
Fanta

  

 

CIEPŁE ZIMNE

Regionalny miód 

Herbata SYPANA

Lemoniada
pomarańczowo - cytrynowa 

1l / 20 zł

Jabłkowo-pigwowy

z dodatkiem syropu cukrowego

Jeśli masz ochotę na większy wybór alkoholi to nasza  
obsługa z chęcią poda karty: win i barową!

12 zł

1,5 zł 5 zł

Miętowa

Wellnes

5 złBezalkoholowe (0,3 l)

Prosecco Superiore  
„Senior Bortolomiol” 

200ml
25zł

Aperol Szpritz
„Senior Bortolomiol” 

200ml
35zł

MENU DLA DZIECI
  Zupa botwinka

9zł

  Nuggetsy z kurczaka
frytki • surówka z marchewki

18zł

  
Pierożki ruskie

śmietanka
(4szt.) 10zł

  
Poczekajka   

   

Na start proponujemy pieczywo własnego wypieku   

      

   

8zł

                                                                                                          

oraz dodatki regionalne, więcej opowie Ci obsługa

Współpraca to podstawa!

Wraz z lokalnymi producentami dbamy o to, by produkt był 

najwyższej jakości! Nowy Szef Kuchni - Przemysław Szwak 

stworzył sezonowe menu, oparte na staropolskiej kuchni w 

nowoczesnym wydaniu, z akcentami Europejskimi.  

(3 szt.) 19zł

Botwinka
wywar warzywny • ziemniaki • włoszczyzna • jajko • śmietana

19zł

Lody i sorbety 
kruszonka • owoce sezonowe

15zł

wywar warzywny • ziemniaki • włoszczyzna • śmietana 

Klopsiki wieprzowe
makaron tagliatelle • sos pomidorowy • ser

16zł

Opcja wege

*bez boczku

  
Frytki

7zł


