


Tradycyjny tatar 
z polędwicy wołowej  
z piklami i jajem 
przepiórczym

Roladka z łososia 
wędzonego z 
twarożkiem, rukolą, 
kremem balsamicznym

Małże nowozelandzkie 
zapieczone w sosie 
pomidorowym

27,00 zł

35,00 zł

25,00 zł



Sałata z grillowanym 
kurczakiem, sosem 
anchois 
i parmezanem

Młody szpinak, 
truskawki, pieczony kozi 
ser

Mieszanka sałat 
z warzywami, 
wędzonym łososiem 
i sosem vinegrette

23,00 zł

24,00 zł

21,00 zł



Rosół z młodego koguta 
z ręcznie robionym 
makaronem

Chłodnik z młodych 
warzyw z dodatkiem 
maślanki

Krem szparagowy 
z ziołową grzanką

Francuska zupa 
cebulowa zapiekana 
ciastem francuskim

12,00 zł

13,00 zł

14,00 zł

12,00 zł



Tagiatelle z warzywami 
ze szpinakiem 
i suszonymi 
pomidorami 

Risotto z cukinią 
i grillowanym 
kurczakiem

Makaron papardelle 
z krewetkami 
i papryczką chili

Pierogi z jagnięciną 
zapieczone 
z wędzonym serem 
(8 szt.)

18,00 zł

23,00 zł

24,00 zł

18,00 zł



Pieczona karkówka 
z sosem borowikowym, 
mini kluseczki śląskie, 
zapiekany brokuł

Stek z polędwicy 
wołowej z sosem 
bernaise, grillowane 
warzywa, ziemniak 
gnieciony

Pół kaczki pieczonej, 
karmelizowane jabłka 
z żurawiną, pierożki 
gryczane, burak

24,00 zł

56,00 zł

42,00 zł



Pierś z kurczaka 
z wolnego wybiegu, 
z kaszą kukurydzianą 
i kalafiorem z błękitnym 
serem

Panierowany schab 
z kostką podany 
z grillowanymi 
ziemniakami 
i warzywami 

Filet z pstrąga ze 
stawów tucholskich 
smażony na maśle 
klarowanym z kaszą kus 
kus i gotowanymi 
warzywami

Łosoś z grilla podany 
z ryżem jaśminowym, 
młody szpinak

26,00 zł

28,00 zł

36,00 zł

41,00 zł



Sernik pieczony z białą 
czekoladą

Domowy jabłecznik 
z lodem wanilinowym 
podawany na zimno 

Tort bezowy 
z truskawkami

Puchar lodów duży 

Puchar lodów mały

15,00 zł

12,00 zł

17,00 zł

14,00 zł

16,00 zł



Rosół z młodego koguta 
z ręcznie robionym 
makaronem

Krem pomidorowy 
z pomidorów 
truskawkowych 
z grzankami   

Stripsy z kurczaka 
w płatkach 
kukurydzianych

Delikatne cząstki dorsza 
panierowane w mące 
żytniej

Naleśnik z serem 
i owocami

10,00 zł

10,00 zł

13,00 zł

15,00 zł

11,00 zł



Makaron spaghetti 
z sosem bolońskim

Pierogi z serem 
i ziemniakami (5 szt.) 

DODATKI DO ZESTAWU 
DLA DZIECI DO 
WYBORU:

Łódeczki ziemniaczane, 
frytki, ziemniaki puree, 
ryż, ziemniak z wody 

Surówka z marchewki 
i jabłka, warzywa 
gotowane, mieszanka 
sałat z warzywami, 
mizeria

13,00 zł

11,00 zł

5,00 zł

4,00 zł


