
Poznań za pół ceny
30.04 - 01.05.2016

Zakąski i sałatki/Appetizers and salads 

• Sałatka z cukinii, marynowanego czosnku, sera i karmelizowanych orzechów 20,- 10,-
Salad with zucchini, marinated garlic, cheese and caramelised nuts 

• Wątróbka drobiowa na sałacie z ziołowymi tostami 24,- 12,-
Chicken liver on lettuce with herb toasts

• Łosoś marynowany „gravlax” z sałatką z pomidorów i sosem miodowo-cytrynowym 29,- 14,50
Marinated salmon "gravlax" with tomato salad and honey-lemon sauce 

• Krewetki smażone na maśle czosnkowym z dodatkiem curry i koperku 37,- 18,50
Prawns fried on garlic butter with the addition of curry and dill 

Zupy/Soups

• Kapuśniak z młodej kapusty 11,-   5,50
Cabbage soup

• Krem z borowików z oliwą truflową 14,-   7,-
Cream of porcini mushrooms with truffle oil 

• Barszcz zabielany z kraszonymi ziemniakami 15,-   7,50
Borscht with sour cream

Dania główne

• Filet z kurczaka z młodym szpinakiem 33,- 16,50
Chicken fillet with young spinach 

 Kluski gnocchi, młoda kapusta i marchewka z tartą bułką

Gnocchi dumplings, young cabbage and carrot with bread crumbs 

• Fileciki ze schabu z kurkami w śmietanie 39,- 19,5
Fillet of pork with chanterelles in cream 

 Ziemniaki z tartą bułką, warzywa /  potatoes with bread crumbs, vegetables

• Indyk w miodzie z dodatkiem curry 38,- 19,-
Curry with turkey in honey

 Ryż, brokuły  z migdałami / rice, broccoli with almonds

• Filet z suma smażony na ziołowym maśle 42,- 21,-
Fillet of catfish fried in herb butter

 Ziemniaki opiekane, szparagi z grilla, baked potatoes, grilled asparagus

• Makaron z warzywami zapiekany z serem cheddar 28,- 14,-
Pasta with vegetables baked with cheddar cheese

Desery

• Szarlotka na gorąco z lodami waniliowymi 12,-   6,-
Warm apple pie with vanilla ice cream

• Koszyczek lodowy z owocami 14,-   7,-
Ice cream on pastry with fresh fruits

Rabaty  oraz  promocje  nie  łączą się  z  innymi


