
28,00 zł

Menu na wiosnę         Spring menu

Sałata rukola z gruszką, serem feta i sosem balsamicznym

Rocket salad with pear, feta cheese and balsamic souce

19,00 zł

Jajko poche podane na toście, z łososiem wędzonym 

i młodym szpinakiem

Poached egg served on toast bread 

with smoked salmon and baby spinach

31,00 zł

Grillowany filet z indyka (150 g) przekładany warzywami 

podany z plackami z cukinii i sosem karmelowym

Pan grilled turkey breast with boiled vegetables 

served on courgette pancakes and caramel sauce



39,00 zł

Menu FIT         

Autorstwa dietetyk Katarzyny Szymańskiej         

Pieczony dorsz z szynką parmeńską i płatkami migdałów podany z sałatą rukola, 

i pomarańczowo-żurawinowym sosem vineagrette  

Cod baked with parma ham & almonds served with rocked salad 
and orange & cranberries sauce 

You can choose: jasmine rice (50 gram) or kuskas (50 gram)

You can choose: jasmine rice (50 gram) or kuskas (50 gram)

19,00 zł

Zupa warzywna z ciecierzycą i jarmużem 

Dodatek do wyboru: ryż jaśminowy (50 gram) lub kasza kus-kus (50 gram) 

Chickpeas soup with fried curly kale  

29,00 zł

Duszony filet z kurczaka w stylu orientalnym 

podany z chutney pomidorowo-paprykowym 

Dodatek do wyboru: ryż jaśminowy (50 gram)  lub kasza kus-kus (50 gram)

Orient style stewed chicken 

with homemade tomato & pepper chutney 

264 kcal

504 kcal

423 kcal



11,00 zł

29,00 zł

35,00 zł

Śledź marynowany po skandynawsku (100 g) , 

z czerwoną cebulą, podane z paluszkami grissini

Scandinavian style herring (100 g)

with red onion and served breadsticks

Sałatka KONSTANCJA: 

Mix sałat z grillowanym kurczakiem (150 g) pomidorkami cherry,      

ogórkiem, orzechami ziemnymi i sosem musztardowo-miodowym 

KONSTANCJA Salad: 

Mixed salads,  grilled chicken (150 g), cherry tomatoes, cucumbers, 

peanuts with mustard and honey dressing

Tatar siekany z dojrzewającej wołowiny (130 g)

 doskonale przygotowany 

i osobiście doprawiany przez Szefa Kuchni 

Beef tartare from sirloin (130g)

Przystawki         Starters

28,00 zł

Sałatka z rukolą, soczewicą i serem pleśniowym 

podana z balsamicznym vinegrette

Red lentil & rocket salad with blue cheese 
and balsamic vinegrette



12,00 zł

9,00 zł

15,00 zł

16,00 zł

Zupy         Soups

Rosół domowy  z makaronem ziołowym własnej roboty (380ml)

Chicken broth with hand made herb noodles (380ml)

Barszcz czerwony z mięsnymi uszkami (240 ml)

Clear beetroot soup (red borscht) with meat dumplings (240 ml)

Krem z cukinii z białą czekoladą (240 ml)

Cream of courgette with white chocolate (240 ml)

Żurek staropolski z kiełbasą i jajkiem w chlebie (380 ml)

Polish traditional sour rye soup served in bread bowl (380 ml)



39,00 zł

47,00 zł

49,00 zł

Ryby i owoce morza         Fish and Seafood

Zapiekany filet z soli (200 g) po toskańsku, 

pod pierzynką szpinakowo-tymiankową

Fried Prawns (170g) marinated in garlic & chilli 

served on mango & pineapple puree with jasmine rice

Smażone krewetki (170 g) marynowane w czosnku i chili 

podane na purée z mango i ananasa z ryżem jaśminowym

        

Grillowany łosoś ( 180 g ) podany z orientalną sałatką z kaszy gryczanej, 

musem z czerwonej kapusty i sosem z rukoli

        

Tuscan style baked Sole (200 g) 

under spinach & thyme layer

Grilled salmon (180 g) with oriental salad of buckwheat, 

red cabbage mousse  and rocket sauce



29,00 zł

31,00 zł

65,00 zł

Dania mięsne         Meat Dishes

Kotlet schabowy (170g) lub panierowana pierś z kurczaka (150g) 

z purre ziemniaczano-koperkowym i kapustą zasmażaną

Pan fried pork cutlet (170g) or breaded chicken breast (150 g)

whit potato & dill purre and fried cabbage & bacon

Grillowany stek sous vide z polędwicy wołowej (200 g) 

podany na sałatce z boczniaków i groszku z purre ziemniaczanym z chrzanem, 

pudrem rozmarynowym i musem z selera z wanilią

Baked sirloin steak (200 g) with oyster mushroom and warm pea salad, 

rosemary powder, celeriac and vanilla mousse

Grillowane medaliony z polędwiczki wieprzowej (150 g) 

podane na sosie pieczarkowym 

ze smażonymi ziemniakami i mizerią

Grilled pork loin medallions (150 g) on mushroom sauce, 

served with fried potatoes and cucumber salad

43,00 zł

Pierś z kaczki z warzywami z stylu orientalnym 

podana z ziemniakami au gratine

Oriental style duck breast with vegetables 
and potatoes au gratin



32,00 zł

32,00 zł

32,00 zł

28,00 zł

Makarony, Risotto         Pastas, Risotto

Spaghetti z oliwą czosnkową,  polędwiczką wieprzową (80 g) ,

suszonymi pomidorami, rukolą i serem feta

Spaghetti with garlic olive oil, pork loin (80 g), sun dried tomatoes, 

rocket and feta cheese

Tagliatelle z grillowanym kurczakiem (80 g) 

w sosie kurkowo - serowym z nutą tymianku 

Tagliatelle with grilled chicken (80 g), chanterelle mushroom, 

cheese sauce, and thyme

Penne z łososiem (80 g) 

w sosie szpinakowo-śmietanowym z parmezanem

Penne in spinach & cream sauce

with salmon (80 g) and parmesan

Wegetariańskie risotto z suszonymi pomidorami, 

bazylią i parmezanem 

Vegetarian risotto with sun dried tomatoes, 

basil and parmesan   



23,00 zł

15,00 zł

15,00 zł.

Dania dla dzieci         Kids Menu

Paluszki z kurczaka (100 g) 

z wymienionymi poniżej dwoma dodatkami do wyboru

Chicken fingers (100 g) with your choice of side dishes

Frytki • Chips

Puree ziemniaczane  •  Mashed potatoes

Ryż • Rice

Surówka z marchwi  •  Carrot salad

Warzywa gotowane  •  Cooked vegetables

Surówka z ogórka •  Cucumber salad

Spaghetti w sosie pomidorowym posypane serem (180 g)

Spaghetti in tomato sauce drizzle of chesse (180 g)

Naleśniki z serem (180 g)

Crepes with cottage cheese  (180 g)



Desery         Desserts



16,00 zł

12,00 zł

18,00 zł

18,00 zł

Desery         Desserts

Mus Tiramisu z lodami i sosem kawowym 

Tiramisu mousse with ice cream and coffee sauce 

Ciasto czekoladowe z ciepłym sosem wiśniowym 

i lodami waniliowymi 

Sernik Nowojorski z sosem malinowym 

Deser truskawkowy z bezą 

Chocolate cake with warm cherry sauce

and vanilla ice cream

New York style cheesecake with  raspberry sauce

Strawberries desert with cointreau and meringue


