Drinki
15 zł
15 zł
18 zł
20 zł
20 zł
25 zł

Cuba Libre
Mojito
Margarita
Aperol Spritz
Malibu sunrise
Dirty Harry

Wina Białe
Raza Vinho Verde

50 zł

Laballe La Demoiselle

70 zł

Wytrawne, lekkie wino, typu vinho verde. Charakteryzuje się jasną, cytrynową barwą, aromatem
owoców, w szczególności grejpfruta. Doskonale sprawdza się w towarzystwie ryb, owoców morza,
sałatek czy też lekkich dań.
Półsłodkie wino z Francji. Słodkie, owocowe wino doskonałe jako aperitif.

9 zł | 34 zł | 45 zł

Campo Castillo Blanco

To wytrawne hiszpańskie białe wino, słodkie aromaty dojrzałych owoców cytrusowych, świeża
i naturalna kwasowość. Wino harmonijne, zbalansowane i dopasowujące się do lekkich dań.

Wina Musujące
60 zł

Perla Bianca Prosseco

Wytrawne, musujące wino pochodzące z Włoch. Charakteryzuje się oryginalnym smakiem letnich owoców.
Bąbelki powstały w procesie naturalnej fermentacji wina.

Wina Czerwone
Nero d`Avola Rocca Antica

60 zł

Sammarco Primitivo di Manduria

75 zł

Wytrawne wino, posiada głęboki czerwony kolor z fioletowymi refleksami. W zapachu wyczujemy owocowy
aromat wiśni i wanilii. Wino idealnie nadaje się jako dodatek do makaronów i czerwonych mięs.
Czerwone wytrawne wino o ciemnorubinowej barwie. Wyczuwalne aromaty czerwonych owoców,
porzeczek i śliwek z nutami korzennymi. Polecane do ciemnych mięs, makaronów oraz dań mącznych.

Campo Castillo Garnacha

Wytrawne, 100% winogron Garnacha, ta wszechstronna, średnio treściwa czerwień
ma aromaty dojrzałych owoców jagodowych i ciepłych korzennych smaków.

9 zł | 34 zł | 45 zł

Wina Różowe
Raza Vinho Verde Rose

Wytrawne, kruche i świeże, różowe wino o jasnomalinowej barwie. Wyraźnie wyczuwalny owocowy
zapach z charakterem grejpfrutowym. Bardzo ładnie zrównoważona kwasowość. Jest doskonałym
partnerem ryb lub lekkich dań i sałatek.

60 zł

Przystawki
Melon w szynce parmeńskiej podany na rukoli
Kalmary w cieście z sosem słodko-kwaśnym
Krążki cebulowe podane z sosem czosnkowym
Camembert panierowany podany z żurawiną
Carpaccio z pieczonego buraka podane z serem kozim i kaparami

13 zł
15 zł
15 zł
16 zł
20 zł

Zupy (ok 250 ml)
Rosół
Ziemniaczana z borowikami
Rybna

10 zł
15 zł
16 zł

Zestawy dla dzieci (ok 150 g.)
Filet drobiowy saute podany z gotowanymi ziemniakami
Paluszki z dorsza, frytki
Filet panierowany w płatkach zbożowych, frytki
Makaron z sosem pomidorowo-śmietanowym

15 zł
15 zł
15 zł
15 zł

Dania z ryb (ok 450 g.)
Dorsz smażony panierowany z frytkami stekowymi
Dorsz saute na puree z zielonego groszku i pieczone ziemniaki
Dorsz zapiekany z pomidorem i mozzarellą podany z ziemniakami gotowanymi

27 zł
29 zł
30 zł

Sandacz smażony na maśle klarowanym, ziemniaki pieczone
Sandacz smażony podany na sosie porowym z puree ziemniaczanym
Sandacz podany na sosie kurkowym z ziemniakami gotowanymi
Sandacz owinięty w szynkę prosciutto podany na puree z zielonego groszku
i ziemniakami pieczonymi

32 zł
34 zł
36 zł

Łosoś z rusztu podany z sosem chrzanowym i ziemniakami pieczonymi
Łosoś grillowany podany na szpinaku z gruszką pieczoną i ziemniakami gotowanymi
Łosoś z rusztu pieczony z szynką prosciutto, jajko sadzone i puree ziemniaczane

32 zł
34 zł
37 zł

Karmazyn smażony na maśle klarowanym podany z frytkami stekowymi
Karmazyn smażony podany na puree z zielonego groszku i ziemniakami gotowanymi
Karmazyn zapiekany pod pierzynką z pieczarek i mozzarelli, puree ziemniaczane
Karmazyn zapiekany z warzywami, ziemniaki pieczone
Karmazyn smażony podany na sosie borowikowym z ziemniakami gotowanymi

26 zł
28 zł
29 zł
30 zł
30 zł

38 zł

Do zestawu z ryb oferujemy surówkę do wyboru GRATIS: surówka z buraka pieczonego, kapusta
zasmażana, mizeria, sałatka sezonowa, ogórki kiszone.

Owoce morza
Małże hiszpańskie (6 szt.) duszone w winie z warzywami, podane z pieczywem
Krewetki tygrysie (12 szt.) duszone na maśle z pietruszką, pieczywo
Krewetki tygrysie (12 szt.) duszone na maśle z chili, pieczywo
Krewetki tygrysie (12 szt.) duszone na maśle z czosnkiem, pieczywo
Krewetki tygrysie w tempurze (8 szt.) podane z frytkami stekowymi,
sosem mango, słodko-kwaśnym i barbecue

30 zł
32 zł
32 zł
32 zł
36 zł

Dania mięsne (ok 450 g.)
Filet drobiowy panierowany w płatkach zbożowych, frytki stekowe
Filet drobiowy grillowany podany na puree z zielonego groszku i puree ziemniaczanym
Filet drobiowy zapiekany z ananasem i żurawiną, frytki stekowe
Filet drobiowy z sosem mango podany z frytkami stekowymi
Filet drobiowy pieczony z serem mozzarella, podany na sosie kurkowym
z puree ziemniaczanym

29 zł

Pierś z kaczki z sosem wiśniowym i kluskami śląskimi
Pierś z kaczki podana na sosie żurawinowo-pieczeniowm z kluskami śląskimi

33 zł
36 zł

22 zł
25 zł
28 zł
28 zł

Kotlet schabowy, gotowane ziemniaki
24 zł
Schab z kością panierowany, puree ziemniaczane
38 zł
Schab z kością z rusztu podany ze szpinakiem, szynką prosciutto i ziemniakami pieczonymi 41 zł
Stek z karkówki podany z masłem czosnkowym i sosem tzatziki, ziemniaki pieczone
Stek z karkówki podany z sosem pieprzowym i puree ziemniaczanym
Stek z karkówki z sosem chrzanowym i ziemniakami pieczonymi
Kotlet panierowany z karkówki i schabu, faszerowany ogórkiem i cebulą,
podany z puree ziemniaczanym

40 zł

Polędwiczka wieprzowa w sosie borowikowym, kluski śląskie
Polędwiczka wieprzowa w sosie wiśniowym na czerwonym winie, kluski śląskie
Szaszłyk z polędwiczki wieprzowej z sosem pieprzowym, podany z ryżem
Medaliony z polędwiczki wieprzowej zapiekane z cukinią i serem gorgonzola, ryż

36 zł
36 zł
36 zł
40 zł

30 zł
30 zł
31 zł

Stek T-Bone podany z ziemniakami pieczonymi i sosem tzatzyki
57 zł
Stek T-Bone podany z krewetkami Black Tiger
62 zł
Do zestawu z mięs oferujemy surówkę do wyboru GRATIS: surówka z buraka pieczonego, kapusta
zasmażana, mizeria, sałatka sezonowa, ogórki kiszone.

Sałatki
Sałatka grecka
Sałatka z kurczakiem pieczonym i sosem musztardowo-miodowym
Sałatka z szaszłykiem z łososia i sosem malinowym
Sałatka z krewetkami Black Tiger, serem kozim i sosem mango

20 zł
24 zł
24 zł
30 zł

Dania mączne
Makaron carbonara
Makaron ze szpinakiem i pomidorami w sosie śmietanowym
Makaron z kurczakiem w sosie grzybowym
Makaron z łososiem, kaparami, pomidorkami cherry, czosnkiem i natką pietruszki
w sosie śmietanowym
Makaron z krewetkami, papryką pepperoni i suszonymi pomidorami
Makaron z chorizo w sosie kurkowym
Pierogi ruskie (8 szt.)
Pierogi z mięsem (8 szt.)

22 zł
25 zł
27 zł
33 zł
33 zł
33 zł
19 zł
20 zł

Desery
Lody z gorącymi malinami
Deser fitness (mus z mango podany na jogurcie naturalnym z nasionami chia i miodem)
Ciastko czekoladowe podane na ciepło z gałką lodów i sosem malinowym

12 zł
13 zł
15 zł

Dodatki
Ryż
Ziemniaki gotowane
Frytki
Purre ziemniaczane
Ziemniaki pieczone z sosem tzatziki
Kluski śląskie
Ogórek kiszony
Mizeria
Sałatka z pieczonego buraka
Surówka sezonowa
Kapusta zasmażana
Szpinak

6 zł
6 zł
7 zł
8 zł
8 zł
8 zł
6 zł
7 zł
7 zł
7 zł
7 zł
7 zł

Napoje gorące
Espresso
Kawa czarna
Cappuccino
Latte macchiato
Herbata Pure Leaf

6 zł
7 zł
9 zł
10 zł
7 zł

(do wyboru: zielona, zielona z jaśminem, English Breakfast, czarna z wanilią, Earl Grey,
czarna z owocami leśnymi, miętowa, rumiankowa)

Herbata lipowa z miodem i suszonymi malinami

9 zł

Napoje zimne
Woda gazowana, niegazowana (0,3 l)
Woda niegazowana (1 l)
Sok Tymbark (0,25 l)

3 zł
8 zł
5 zł

(jabłkowy, pomarańczowy, czarna porzeczka, grejpfrutowy, multiwitamina, pomidorowy)

Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite (0,33 l)
Napój energetyczny (0,25 l)
Fuze tea (0,5 l)
(brzoskwiniowa, cytrynowa)

5 zł
8 zł
8 zł

Piwo
6 zł
6 zł
7 zł
8 zł
8 zł
8 zł
8 zł
8 zł
9 zł

Lech free (0,33 ml)
Żywiec (0,33 ml)
Bosman full/ specjal (0,5 l)
Lech premium (0,5 l)
Żywiec (0,5 l)
Tyskie (0,5 l)
Žatecký (0,5 l)
Piwo pszeniczne (0,5 l)
Piwo ciemne (0,5 l)

Wódki, Whisky
Finlandia
Wyborowa
Bols
Smirnoff
Ballantine's Finest
Ballantine's 12 YO
Johnie Walker Red Label
Johnie Walker Black Label
Jack Daniel's No.7
Chivas Regal 12 YO

kieliszek 40 ml

6 zł
7 zł
7 zł
7 zł
10 zł
12 zł
10 zł
12 zł
10 zł
12 zł

0,5 l

0,7 l

1l

90 zł 6 zł 120 zł
60 zł 90 zł
60 zł 90 zł
60 zł 90 zł
220 zł
220 zł
160 zł
220 zł
220 zł
220 zł

