ZIMOWE SMAKI
PRZYSTAWKA

Panierowany oscypek smażony podany z sosem żurawinowym
Fried polish cheese (oscypek) served with cranberry

15,00 zł

ZUPY

Kwaśnica z prażokami
Sauerkraut soup with prażoki
(fried mashed potatoes with lour)

17,00 zł

Zupa z podgrzybków z kaszą pęczak i koperkiem
Bolete mushroom soup with pearl barley and dill

17,00 zł

DANIA GŁÓWNE

Rolada drobiowa (150 g) z pieczarką, oscypkiem i
szynką szwardzwaldzką z sosem serowym,
ziemniakami opiekanymi i surówką z kiszonego ogórka
Chicken roulade (150 g) with polish cheese(oscypek),
shwarzwald ham served with baked potatoes,
32,00 zł
cheese sauce and pickled cucumber salad
Placek po węgiersku
Potato pancakes with pork stew

18,00 zł

Żeberka (220 g) w kapuście z ziemniakami gotowanymi
29,00 zł
Spare pork ribs (220 g) in cabbage with boiled potatoes

PRZYSTAWKI | STARTERS

Śledź smażony z salsą z pomidorów,czerwonej cebuli,
natki pietruszki, podany na rukoli
13,00 zł
Fried herring with salsa served on rocket salad

Krewetki smażone na maśle czosnkowym z białym winem,
podane z sałatką z rukoli,roszponki i ananasa z
vinegretem orientalnym
Fried prawns in garlic butter and white wine,served with
rocket salad, pineaplle and oriental style vinegar
31,00 zł

Sałatka Konstancja :
Mix sałat z grillowanym kurczakiem (150 g), pomidorkami cherry,
ogórkiem, orzechami ziemnymi i sosem musztardowo-miodowym
Konstancja salad : Moxed salads, grilled chicken ( 150 g),cherry tomatoes,
cucumbers, peanuts with mustard and honey dressing
31,00 zł

Tatar siekany z dojrzewającej wołowiny (130 g) doskonale
przygotowany i osobiście doprawiany przez Szefa Kuchni
35,00 zł
Beef tartare from sirloin (130g)

ZUPY | SOUPS

ZUPY | SOUPS

Rosół z kołdunami z mięsem (380 ml)
Chicken broth with meat dumplings (380 ml)

14,00 zł

Żurek staropolski z jajkiem (380 ml)
Polish traditional sour soup served with eggs (380 ml)

17,00 zł

Krem z pomidorów z gałką lodów bazyliowych (240 ml)
Tomatoe cream with a scoop of basil ice cream (240 ml) 12,00 zł

Zupa tajska z mlekiem kokosowym i kurczakiem (240 ml)
Thai soup with coconut milk and chicken (240ml)
12,00 zł

Krem kukurydziany z popcornem (240 ml)
Corn cream with popcorn (240 ml)

13,00 zł

RYBY I OWOCE MORZA | FISH AND SEAFOOD

Filet z miruny (180 g) w kapuście włoskiej podany z puree
ziemniaczano-chrzanowym i krążkami cebulowymi
Hake (180 g) served in italian cabbage
with horseradish puree and onion rings

39,00 zł

Smażone krewetki ( 170 g) marynowane w czosnku chilli
podawane na puree z mango i ananasa z ryżem jaśminowym
Fried Prawns (170 g) marinated in garlic & chilli
served on mango & pineapple puree with jasmine rice

47,00 zł

Łosoś (180 g) w sosie z szalotki z pieprzem czerwonym,
podany z risotto grzybowym i kala iorem romanesco
Salmon (180 g) in shallot sauce and red pepper, served with
mushroom risotto and romanesco culi lower

49,00 zł

DANIA GŁÓWNE | MAIN DISHES
Kotlet schabowy (170 g) lub panierowana pierś z kurczaka (150 g)
z purre ziemniaczano-koperkowym i kapustą zasmażaną
Pan fried pork cutlet (170 g) or breaded chicken breast (150 g)
with potato & dill purre and fried cabbage & bacon
31,00 zł

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,
34,00 zł
served with fried potatoes and cucumber salad

Stek wołowy (200 g) z masłem czosnkowym podany z
puree chrzanowym i fasolką szparagową
Beef steak (200 g) with garlic butter served with
horseradish puree and green beans

65,00 zł

Policzki wołowe (180 g) w sosie własnym ze śliwką wędzoną,
kopytkami z natką pietruszki i burakami zasmażanymi
Beef cheeks (180 g) in smoked plum gravy
served with gnocchi and beetroots

43,00 zł

Sakiewki z mięsem w sosie grzybowym
i brukselką(5 szt. sakiewek)
Meat pouches in mushroom sauce
and brussels sprouts (5 pieces.)

25,00 zł

Boczniaki w śmietanie podane na plackach
buraczano-ziemniaczanych (5 szt.)
Oyster mushrooms in sour cream served on
beetroot and potatoe pancakes (5 pieces.)

27,00 zł

MAKARONY,RISOTTO | PASTAS,RISOTTO

Tagliatelle z grillowanym kurczakiem (80 g)
w sosie kurkowo-serowym z nutą tymianku
Tagliatelle with grilled chicken (80 g) chanterellen
mushroom, cheese and thyme

32,00 zł

Spaghetti z oliwą czosnkową, polędwiczką wieprzową (80 g),
suszonymi pomidorami, rukolą i serem feta
Spaghetti with garlic olive oil, pork loin (80 g) dried tomatoes,
rocket and feta cheese
32,00 zł

Penne z Łososiem (80 g)
w sosie szpinakowo-śmietanowym z parmezanem
Penne with spinach & cream sauce
with salmon (80 g) and parmesan

32,00 zł

DANIA DLA DZIECI | KIDS MENU
Paluszki z kurczaka ( 100 g. ) z wymienionymi
poniżej dwoma dodatkami do wyboru
Chicken ingers ( 100 g.) with your choice of side dishes

27,00 zł

Surówka z marchwi | Carrot salad
Ryż | Rice
Warzywa gotowane | Cooked vegetables
Frytki | Chips
Puree ziem. | Mashed potatos Surówka z ogórka | Cucumber salad

Spaghetti w sosie pomidorowym posypane serem ( 180 g.)
Spaghetti in tomato sauce drizzle of cheese ( 180 g.)
19,00 zł

DESERY | DESSERTS
Creme brulee
Creme brulee

18,00 zł

Sernik chałwowy
Halva cheesecake

14,00 zł

Mus czekoladowy z orange curd i sorbetem malinowym
19,00 zł
Chocolate mousse with orange curd and raspberry sorbet

Czekoladowe naleśniki nadziewane karmelem ,
wa lami i wiórkami kokosowymi,
podane z sorbetem cytrynowym
Chocolate pancakes stuﬀed with caramel,
wafers and coconut lakes,servewd with lemon sorbet

15,00 zł

