PI WA
Prosimy pytać obsługę ........... (0,3l) / (0,5l) / (1l)
Zestaw degustacyjny ................................. (0,2l)
Wszystkie piwa dostępne w browarze w pojemności 0,2l

KOK TAJ L E
Boston Sour ......................................................... 24 zł
Jameson, syrop cukrowy, wycisk z cytryny, białko jajka, angostura

Rosé ...................................................................... 22 zł
Gin, syrop cukrowy, sok z cytryny, syrop różany, Prosecco

Espressotini ........................................................ 20 zł
Wódka waniliowa, likier kawowy, kawa, black walnut bitter

Manhattan .......................................................... 20 zł
Wild tukey 101, lillet blanc, jerry Thomas bitter

Penicilina ............................................................ 24 zł
Jameson Caskmate, sok z cytryny, miód, syrop imbirowy (homemade),
Ardbeg

Hugo ..................................................................... 24 zł
Syrop z czarnego bzu, mięta, limonka, Prosecco

A L KOHOL
Wyborowa ...............................................
Ostoya ......................................................
Jameson ...................................................
Chivas Extra ...........................................
Havana Club ...........................................
Beefeater .................................................

120 zł (0,7l)
180 zł (0,7l)
210 zł (0,7l)
300 zł (0,7l)
200 zł (0,7l)
200 zł (0,7l)

Prosecco Perla Bianca .......................... 75 zł (0,75l)
Szampan Mumm .................................. 240 zł (0,75l)

Sok / napój gazowany .................................. 15 zł (1l)

MENU
NOWOROCZ N E

PR Z Y STAW K I

DA N I A G Ł ÓW N E

Krewetki Tygrysie .............................................. 48 zł

Pieczona kaczka w pomarańczach .................. 52 zł

smażone na maśle, oliwie z oliwek z dodatkiem czosnku i piri-piri

z kluskami śląskimi, modrą kapustą i sosem śliwkowym z trawą

(5 sztuk podawane z pieczywem)

żubrową.

Tatar z polędwicy wołowej ................................ 36 zł

Stek z polędwicy wołowej .................................. 78 zł

z marynowanymi grzybami, korniszonem, czerwoną cebulą i żółtkiem

z polędwicy wołowej z masłem rydzowym, frytkami z sałatką sezonową

Tatar z łososia ..................................................... 38 zł

Golonka pieczona w piwie ................................ 46 zł

podwędzany zimnym dymem podawany z kaparami, czerwoną cebulą,

z pureé ziemniaczano - czosnkowym i zasmażaną kapustą

zielonym pieprzem i sosem limonkowym

Szaszłyk z kurczaka ........................................... 35 zł

Deska serów zagrodowych ................................ 44 zł

z warzywami i bekonem podany z „podwójnym ziemniakiem”

z paluchami z ciasta drożdżowego (porcja dla dwóch do czterech

i sosem jogurtowym

osób)

Żebro wieprzowe BBQ ....................................... 38 zł

Deska mięs pieczonych ...................................... 46 zł

z frytkami i sałatką sezonową

i wędlin regionalnych z pieczywem (porcja dla dwóch do czterech
osób)

ZUPY

DE SE RY

Żurek ..................................................................... 16 zł

Gruszka Williams ............................................... 24 zł

z jajkiem i białą kiełbasą

z serkiem mascarpone, pistacjami, czerwonym pieprzem i sosem

Barszcz czerwony na zakwasie ........................ 18 zł
z krokietem z kapustą i grzybami

szafranowym

Tiramisu ............................................................... 16 zł

Gulaszowa ............................................................ 18 zł

H E R B AT Y

z wołowiną

S A Ł AT K I
Cezar na rzymskiej sałacie .................... 28/35/40 zł
z chrupiącym bekonem, grzankami, czerwoną cebulą, parmezanem,
kurczakiem i/lub z krewetkami sosem anchois

Sałatka z pieczonym łososiem .......................... 38 zł
z jajkiem, sezonowanymi warzywami i sosem ziołowym

RY BY
Halibut z pieca .................................................... 48 zł
w sosie estragonowym, z brokułami, mozzarella i opiekanymi
talarkami ziemniaków

Łosoś ..................................................................... 46 zł
na pureé ziemniaczano - szpinakowym z salsą z pomidorów i trawy
cytrynowej z miętowym jogurtem

Herbata ................................................................ 10 zł
czarna, earl grey, zielona, biała, miętowa, owocowa, rooibos

Herbata „Siesta” ................................................ 14 zł
czarna herbata z dodatkiem świeżych owoców i mięty

Herbata „Wyszak” .............................................. 18 zł
czarna herbata z siedmioletnim rumem Havana, miodem, sokiem
z cytryny i goździkami

K AW Y
Espresso .................................................................. 7 zł
Espresso Macchiato ............................................. 9 zł
Espresso Doppio ................................................. 10 zł
Americano .............................................................. 9 zł
Capuccino ............................................................ 10 zł
Latte ...................................................................... 12 zł
Irish Coffee .......................................................... 18 zł
Gorąca czekolada deserowa ............................. 12 zł

