MENU
PRZYSTAWKA

DANIE GŁÓWNE

BRUSCHETTA 19,-

SANDACZ 48,-

Ciabatta, Pomidory malinowe, czosnek, bazylia, oliwa

filet z sandacza 200g, szpinak baby, czosnek, orzechy włoskie,
pomidorki cherry, cytryna, śmietana 30%, oliwa

BRUSCHETTA TAPENADA 25,Oliwki czarne, oliwki zielone, kapary, czosnek, pietruszka, suszone
pomidory, parmezan, oliwa

SZPARAGI DI PARMA 28,szparagi 3szt, szynka parmeńska, sos holenderski, oliwa

CARPACCIO Z JELENIA 38,-

FILET Z KACZKI 60,kaczka filet 250g, sos sojowy, anyż, kardamon, malinowy chutney
(malina, chili, czosnek, cebula biała, pomidory pelati), rukola,
vinaigrette, pomidorki cherry, tymianek

KOTLET SCHABOWY 35,wieprzowina 250g, kapusta kwaszona, boczek, cebula biała, ziemniaki z
wody, koper, masło, bułka tarta, jajo

RIBEYE 97,-

Polędwica z jelenia 60g, rukola, orzechy włoskie, pomidorki cherry, pecorino,
vinaigrette, tymianek, rozmaryn, sól morska, jałowiec, oliwa

TATAR WOŁOWY 38,-

antrykot (górna cześć żeber) 300g, tymianek, rozmaryn,
szparagi, rukola, oliwa truflowa

Polędwica wołowa 50g, anchois, kapary, cebula czerwona, czosnek, papryczka
ryżowy, burbon, oliwa extra virgin

PASTY

SAŁATKI

Fettuccine, masło, parmezan, gałka muszkatołowa

chili, żółtko jaja przepiórczego, musztarda dijon, parmezan, rukola, chips

FETTUCCINE ALFREDO 25,-

GRECKA 25,ogórek zielony, pomidory, papryka, cebula czerwona, tapenada, feta,
oregano, sok z cytryny

CAPRESE BURRATA 35,Burrata 120g, pomidory malinowe, pesto, rukola, krem balsamiczny

SEAFOOD 48,Krewetki tygrysie, ośmiorniczki baby ( seafood 100g), mix sałat, awokado,
pomidorki cherry, sos ostrygowy, sos mango-chili

Z WOŁOWINĄ 45,Rostbef 70g, papryka confit, feta, mix sałat, pomidorki cherry, vinaigrette,
sezam

Z ŁOSOSIEM 38,łosoś peklowany w soli 70g, mix sałat, szparagi, pomidorki cherry, jajko
mollet, vinaigrette, sos holenderski, seler naciowy

ZUPA

TAGLIATELLE SEEFOOD 48,tagliatelle sepia, krewetka tygrysia, ośmiorniczki baby ( seefood 100g),
oliwki zielone, czosnek, pomidory pelati, wino białe, parmezan, mięta,
skórka cytryny, sos chili, oliwa

CARBONARA 35,tagliatelle, guanciale 70g, pecorino, czosnek, wino białe, żółtko jaja
kurzego, pieprz czarny

LASAGNE 30,makaron lasagne, sos bolognese, beszamel, parmezan

DLA NAJMŁODSZYCH
CHRUPIĄCE KURCZACZKI 19,Filet z kurczaka 150g, słupki marchewki, frytki, ketchup

PIEROŻKI OD MASZKI 15,Pierogi ruskie 5szt, osobno podsmażona cebulka, osobno śmietana

ZUPA DNIA 19,codziennie świeża, sezonowa

GOLFOWE NALEŚNIKI 15,mleko, jaja, mąka, cukier puder, biały ser
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