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PR ZYSTAW K I I  ZUPY

Tatar z polędwicy wołowej  ...............................  38 zł
z marynowanymi grzybkami, korniszonem, czerwoną cebulą i zółtkiem

Żurek  .............................................................  16 zł
białą kiełbasą własnego wyrobu i jajkiem

„Polski Ramen”  ..............................................  28 zł
z makaronem, polędwicą wołową, uszakiem bzowym, warzywami oraz jajkiem i kolendrą

Zupa rybna   ....................................................  32 zł
z owocami morza

SAŁATK I

Cezar z kurczakiem  .........................................  38 zł
na rzymskiej sałacie z chrupiącym bekonem, grzankami, czerwoną cebulą, parmezanem 
i sosem z anchois

Cezar z krewetkami (6 szt.)  ..............................  44 zł
na rzymskiej sałacie z chrupiącym bekonem, grzankami, czerwoną cebulą, parmezanem 
i sosem z anchois

DANI A GŁÓW NE

Żebro wieprzowe BBQ  .....................................  44 zł
z pureé ziemniaczanym i sałatką sezonową

Pierś z kurczaka z grilla  ..................................  34 zł
z masłem ziołowym, pieczonymi ziemniakami z tymiankiem i grillowanymi warzywami

Kotlet schabowy z kością  .................................  38 zł
podawany z zasmażanymi ziemniakami  i kiszonym ogórkiem 

Rissotto  ..........................................................  38 zł
z leśnymi grzybami i polędwicą wołową i parmezanem

Triangoli  ........................................................  38 zł
włoskie pierożki z perliczką i czarna trufla

Makaron z owocami morza  ..............................  42 zł
pikantny, domowy makaron z owocami morza

Pieczona kaczka w pomarańczach  ....................  56 zł
z kluskami śląskimi, modrą kapustą i sosem śliwkowym z dodatkiem trawy żubrowej

Stek z polędwicy wołowej  .................................  82 zł
z frytkami, sałatką sezonową i paprykowym chutneyem

BURGERY I PASTR AMI

Burger wołowy   ...............................................  38 zł
z bekonem, ogórkiem konserwowym, pomidorem, cebulą i serem, podawany z frytkami 
belgijskimi. 

Kanapka „Rauben”  ........................................  42 zł
kanapka z chleba żytniego z pastrami własnego wyrobu, żółtym serem i korniszonem, 
podawana z frytkami

RYBY I DANI A V EGE

Łosoś na pureé  ................................................  48 zł
ziemniaczano-szpinakowym z salsą z pomidorów i trawy cytrynowej z miętowym jogurtem

Raviolini  ........................................................  34 zł
włoskie pierożki z mąki żytniej z kalafiorem i gruszką

Zapiekany bakłażan  ........................................  36 zł
w sosie z pomidorów malinowych, z greckim jogurtem, papryką jalapeno i serem Mazurian

DANI A DL A DZIECI

Polędwiczki z kurczaka  ...................................  14 zł
panierowane kawałki kurczaka, pureé ziemniaczane

Spaghetti  ........................................................  14 zł
z sosem pomidorowym

DESERY

Tiramisu  ........................................................  14 zł
Deser dnia.......................................................  14 zł

TAKEAWAY MENU
(+48) 662 233 678

SPRAWDŹ NASZĄ NOWOŚĆ!
Kawa ziarnista
100% Arabica Speciality Wyszak Blend 
250g: 29 zł / 1kg: 95 zł


