Przystawki / Appetizers
Grilowane krewetki, białe wino, chrupiące warzywa, papryczka chili, kolendra 70

2,7,12

Grilled shrimps, white wine, crunchy vegetables, chili pepper, coriander
Podwędzany tatar wołowy z piklowanymi warzywami i żółtkiem

52

1,3,7,10

Smoked beef tartare with pickled vegetables and egg yolk
Grasica cielęca, pure z pietruszki, smażony szpinak, borowiki, esencja cielęca 59

1,7,9,12

Veal thymus, parsley pure, fried spinach, porcini mushrooms, calf consommé
Carpaccio wołowe, grilowana focaccia, boczniak mikołajkowy, rukola, Grana Padano
Beef carpaccio, grilled focaccia, oyster mushroom, rocket salad, Grana Padano

56

1,3,7

Młode liście szpinaku, pancetta, karmelizowane pomidorki, tymiankowo-balsamiczny vinaigrette
40 7,12

Young spinach leaves, pancetta, caramelized tomatoes, thyme-balsamic vinaigrette
Krewetki, małże Świętego Jakuba, smażona ośmiornica i kalmary, mieszane sałaty
2,7,12,14

Shrimps, scallops, octopus and squid fried with garlic, green salad
Consommé z dzikiego ptactwa, pierożki z kaczką, żółtko i oliwa lubczykowa 40

1,3

Wild bird consommé, ravioli with duck, confit yolk, lavage oil
Zupa rybna z owocami morza i chili 45
Fish soup with seafood and chili

2,4,9,14

Prosto z opalanego drewnem pieca / From the wood burning oven
Margherita 45 / Cztery sery 50 /Warzywna 50 / Szynka Parmeńska 55
Margherita 45 / Four cheeses 50 / Vegetable 50 / Parma Ham 55

1,3,7

Makarony i risotto / Pasta and risotto
Tagliolini Nero z krewetkami, pomidorkami i kolendrą w sosie pomidorowym 70

1,2,3,7,12

Tagliolini nero with shrimps, cherry tomatoes, coriander in tomato sauce
Pappardelle ze szpinakiem, suszone pomidory i pieczone orzechy włoskie

40

Pappardelle with spinach, sun-dried tomatoes and roasted walnuts
Rotondi z jagnięciną w emulsji maślanej z oliwą lubczykową

49

1,3,7,12

Risotto z ziaren słonecznika, marchewka, rukiew wodna 45

5,7,8,12

Rotondi with lamb in butter emulsion and lavage oil

Risotto with sunflower seeds, carrots, watercress

1,3,8,12

59

Dania główne / Main courses
Grilowana pierś kurczaka, polenta, salsa pomidorowa i szparagi 65

7,12

Grilled chicken breast, polenta, tomato salsa and asparagus
Polędwiczka wieprzowa, pieczone ziemniaki z suszonymi pomidorami, młode warzywa 75

1,3,7,12

Pork tenderloin, baked potato with sun dried tomato and pecorino cheese, young vegetables
Kotlety jagnięce, duszona soczewica z miętą, pieczone warzywa z sosem rozmarynowym 129

7,12

Lamb chops, stewed lentils with mint, baked vegetables, rosemary sauce
Pieczona dorada w całości z warzywami 80

4,6,7,9

Whole baked gilt-head bream with vegetables
Pieczony łosoś, mus z pieczonych buraków, czarna soczewica, gruszka i koper włoski 90

4,7

Baked salmon, roasted beet mousse, black lentils, pear and fennel
Tuńczyk w tłuczonym pieprzu, domowe frytki z batatów, salsa verde, pieczone pomidorki 95

4,7

Tuna in mashed pepper, sweet potato fries, salsa Verde baked tomatoes and garlic
Polędwica wołowa, pure ziemniaczane, smażony szpinak z borowikami, sos z czerwonego wina
120 7,12

Beef tenderloin, mashed potato, fried spinach and boletus, red wine sauce

1 contains gluten 2 contains shellfish 3 contains eggs 4 contains fish 5 contains peanuts 6 contains soya 7 contains milk
protein and lactose 8 contains nuts 9 contains celery 10 contains charlock 11 contains sesame seeds 12 contains
sulphur dioxide 13 contains lupin 14 contains molluscs
If you have dietary restriction, allergy or medical condition we strongly suggest You to contact our dedicated staff and
Your questions or concerns be forwarded to our Executive Chef.
1 zawiera gluten 2 zawiera skorupiaki 3 zawiera jaja 4 zawiera ryby 5 zawiera orzeszki ziemne 6 zawiera soję 7 zawiera
białko mleka i laktozę 8 zawiera orzechy 9 zawiera seler 10 zawiera gorczycę 11 zawiera nasiona sezamu 12 zawiera
dwutlenek siarki 13 zawiera łubin 14 zawiera mięczaki
Jeżeli mają Państwo specjalne restrykcje żywieniowe, alergię lub zalecenia medyczne prosimy o poinformowanie
pracowników przyjmujących Państwa zamówienie w celu przekazania wszelkich uwag do Szefa Kuchni.
Opłata serwisowa 5%będzie dodana do rachunku/Service charge of 5% will be added to your bill
Prices in Polish Zloty. Inclusive of VAT

