
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Przystawka / Starter 
 

 Siekana polędwica wołowa zapiekana pod siemieniem lnianym/ sos miso / mieszane sałaty  38 zł  9,5€ 
Chopped beef tenderloin casserole covered in linseed / miso sauce / mixed salads   
Tatar wegański/ boczniak/ pieczony czosnek         29 zł  7,25€ 
Vegan tartar/ oyster mushroom/ roasted garlic 
Bakłażan / fermentowana fasola / chili / kiszona rzodkiew / cebula / jogurt     29 zł  7,25€ 
Eggplant / femented beans / chili / pickled radish / onion / yoghurt     
Sałatka Cezar / Krewetki lub Kurczak          30zł  7,5€ 
Caesar salad / shrimps or chicken          
  

 
Zupa / Soup 

 
Krem czosnkowy / mięso muli           23 zł  5,75€ 
Garlic cream / mussels meat           
Zupa dnia            20 zł  5€ 
Soup of the day            

 
Danie główne / Main Course 

 
Ośmiornica / ziemniak / pomidor / avocado / majonez cytrynowy     76 zł  19€ 
Octopus / potato / tomato / avocado / lemon mayonnaise       
Moskole/ szarpana wieprzowina/ kimchi z białej kapusty/ domowy ketchup    37 zł  9,25€ 
Hash browns/ pulled pork/ white cabbage kimchi/ homemade ketchup     
Pierogi rybne/ kapusta/ grzyby/ bisque        48 zł  12€ 
Dumplings stuffed by fish/ cabbage/ mushrooms/ bisque        
Pierogi z dziczyzną / sos jałowcowy / borowik / wędzony ser      48 zł  12€ 
Dumplings stuffed by wild game / juniper sauce / bolete / smoked cheese    
Risotto z salsefią / kozi ser / trufla         55 zł  13,75€ 
Risotto with salsify / goat cheese / truffle         

 
Deser / Dessert 

 
Cytrynowe tiramisu           25 zł  6,25€ 
Lemon tirmamisu             
Sernik z domową chałwą / chutney porzeczkowy       27 zł  6,75€ 
Cheese cake with halva  / blackcurrant chutney        
 
 

 

Kalkulacja Obiad ilość osób 17
Menu 190 zł 3 230 zł
Wino dwa kieliszki 36,00  zł     612 zł
Bufet 200,00  zł   200,00  zł   
Obsługa kelnera 3h 600,00  zł   600,00  zł   
Obsługa kucharza 3h 700,00  zł   700,00  zł   
Suma netto 5 342 zł

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Przystawka / Starter 
 

 Siekana polędwica wołowa zapiekana pod siemieniem lnianym/ sos miso / mieszane sałaty  38 zł  9,5€ 
Chopped beef tenderloin casserole covered in linseed / miso sauce / mixed salads   
Tatar wegański/ boczniak/ pieczony czosnek         29 zł  7,25€ 
Vegan tartar/ oyster mushroom/ roasted garlic    
Sałatka Cezar / Krewetki lub Kurczak          30zł  7,5€ 
Caesar salad / shrimps or chicken          
  

 
Zupa / Soup 

 
Krem czosnkowy / mięso muli           23 zł  5,75€ 
Garlic cream / mussels meat           
Zupa dnia            20 zł  5€ 
Soup of the day            

 
Danie główne / Main Course 

 
Ośmiornica / ziemniak / pomidor / avocado / majonez cytrynowy     76 zł  19€ 
Octopus / potato / tomato / avocado / lemon mayonnaise       
Moskole/ szarpana wieprzowina/ kimchi z białej kapusty/ domowy ketchup    37 zł  9,25€ 
Hash browns/ pulled pork/ white cabbage kimchi/ homemade ketchup       
Pierogi z dziczyzną / sos jałowcowy / borowik / wędzony ser      48 zł  12€ 
Dumplings stuffed by wild game / juniper sauce / bolete / smoked cheese    
Risotto z salsefią / kozi ser / trufla         55 zł  13,75€ 
Risotto with salsify / goat cheese / truffle  
Domowy makaron/ pomidory/ owoce morza/ chorizo       42 zł  10,5€ 
Homemade pasta/ tomato/ seafood/ chorizo       

 
Deser / Dessert 

 
Cytrynowe tiramisu           25 zł  6,25€ 
Lemon tirmamisu             
Sernik z domową chałwą / chutney porzeczkowy       27 zł  6,75€ 
Cheese cake with halva  / blackcurrant chutney        
 
 


