
 

 

 

 

 

 

SPECJAŁ SZEFA KUCHNI /  
THE CHEF’S SPECIALITY 

 

 

  Kaczka w sosie wiśniowo-karmelowym 
zadymiana drewnem wiśniowym 

podawana z kluskami śląskimi  
oraz kapustą modrą zasmażaną 

Duck fillet with cherry-caramel sauce 
in cherry wood smoke 

served with dumplings  
and fried red cabbage 

46,00zł 

23,00zł 

  
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla Państwa wygody dania niezawierające mięsa, nabiału lub 

glutenu zostały oznaczone następującymi symbolami: 

For your convenience, dishes that do not contain meat,  

dairy or gluten were signed with following symbols: 

 

 

Dania bezmięsne 

Meat-free dishes 

 

Dania bez nabiału 

Dairy-free dishes 

 

Dania bezglutenowe 

Gluten-free dishes 

 

*Na Państwa życzenie niektóre potrawy mogą zostać przygotowane  

bez powyższych składników. 

*If you wish some dishes may be prepared without ingredients above. 

  



 

 

  PRZYSTAWKI ZIMNE / COLD STARTERS 

 

                                       Tatar ze śledzia 
z orzechami i imbirem 

Herring tartar  
with walnuts and ginger 

18,00zł 

9,00zł 

 
 

                                 Carpaccio z łososia  

Salmon Carpaccio 

28,00zł 

14,00zł 

 
 

                                                       Carpaccio 
z polędwicy wołowej 

Beef Carpaccio 

34,00zł 

17,00zł 

  
 

  



 

 

PRZYSTAWKI CIEPŁE / HOT STARTERS  

                            Szpinak z borowikami  
i tymiankiem zapiekany  

pod serem cheddar 

Spinach with porcini mushrooms  
and thyme baked  

under cheddar cheese 

19,00zł 

9,50zł 

 
 

                                   Łosoś na placuszkach  
ziemniaczanych 

z kwaśną śmietaną 

Salmon on potato cakes 
with sour cream 

23,00zł 

11,50zł 

  
 

  



 

 

ZUPY / SOUPS  

                                                 Krem z cukinii 
z paluszkiem serowym 

Cream of zucchini  
with cheese breadstick 

8,00zł 

4,00zł 

 
 

Krem borowikowy 
z boczkiem wędzonym  

Porcini mushroom cream 
with smoked bacon 

12,00zł 

6,00zł 

 
 

                        Zupa gulaszowa z wołowiną 
ze śmietaną i grzanką  

Beef goulash soup  
with sour cream and toast 

13,00zł 

6,50zł 

  

  
 

 

 

 

 

  



 

 

SAŁATKI / SALADS  

                       Sałatka z dynią pieczoną 
serem ricotta, pestkami słonecznika 

i dressingiem miodowo-gorczycowym 

Salad with baked pumpkin  
ricotta cheese, sunflower seeds 

 and honey-mustard dressing 

19,00zł 

9,50zł 

 
 

 Sałatka z kurczakiem marynowanym 
pomidorami suszonymi, kaparami 

i pestkami dyni 

Salad with marinated chicken  
dried tomatoes, capers  

and pumpkin seeds 

21,00zł 

10,50zł 

 
 

            Sałatka z burakiem pieczonym 
serem kozim, soczewicą 
i vinaigrette miodowym   

Salad with baked beetroot  
goat cheese, lentils  

and honey vinaigrette  

27,00zł 

13,50zł 

  

  
 

 

 

  



 

 

MAKARONY / PASTA  

       Spaghetti aglio, olio e pomodorini 

Spaghetti z czosnkiem  
oliwą i pomidorkami 

Spaghetti with garlic, olive oil  
and cherry tomatoes 

18,00zł 

9,00zł 

  

Tagliatelle z polędwiczką wieprzową 
z kurkami, oliwą truflową  

i parmezanem 

Tagliatelle with pork loin 
 chanterelle mushrooms  
truffle oil and parmesan 

26,00zł 

13,00zł 

  

Pappardelle z pesto szpinakowym 
szynką prosciutto  

i pomidorami suszonymi 

Pappardelle with spinach pesto 
prosciutto ham and dried tomatoes 

29,00zł 

14,50zł 

  

                                    Tagliatelle z łososiem 
gruszką i orzechami włoskimi  

Tagliatelle with salmon, pear and walnuts 

32,00zł 

16,00zł 

  

  
  



 

 

DANIA WEGETARIAŃSKIE / 
 VEGETARIAN DISHES 

 

                    Curry z warzyw polskich 
na mleczku kokosowym 
z ryżem białym i dzikim 

Curry with local vegetables 
in coconut milk 

with white and wild rice 

16,00zł 

8,00zł 

  

                                 Bakłażan grillowany  
z serem mozzarella 
na sałatce jesiennej 

Grilled aubergine  
with mozzarella cheese  

served with autumn salad   

19,00zł 

9,50zł 

  
  



 

 

DANIA Z RYB / FISH DISHES  

   Dorsz w sosie cebulowo – maślanym   
z risotto grzybowym 

i marchewką 

Cod  fish with onion – butter sauce 
mushroom risotto  

and carrot 

32,00zł 

16,00zł 

  

                                      Filet z pstrąga 
z makaronem ryżowym 

na warzywach orientalnych 

Trout fillet with rice noodles 
served on Asian vegetables    

37,00zł 

18,50zł 

  

                                Krewetki królewskie 
w pikantnym sosie karmelowym  

z risotto limonkowym 

King prawns  
with spicy caramel sauce 

and lime risotto 

39,00zł 

19,50zł 

  

                         Łosoś grillowany z pesto 
na cukinii grillowanej 

z torcikiem ziemniaczanym 

Grilled pesto-topped salmon  
with grilled zucchini and potato cake 

42,00zł 

21,00zł 



 

 

DANIA MIĘSNE / MEAT DISHES  

                     Filet z kurczaka grillowany 
na ratatouille grzybowym 

z ryżem białym 

Grilled chicken fillet 
with mushroom ratatouille  

and white rice   

27,00zł 

13,50zł 

  

                              Filet z kurczaka z szałwią  
w szynce prosciutto 

z kaszą jaglaną  
i groszkiem karmelizowanym 

Chicken fillet with sage  
in prosciutto ham  
with millet groats  

and caramelised sugar snap pea 

29,00zł 

14,50zł 

  

                                Polędwiczki wieprzowe 
ze szpinakiem i kurkami 

z sosem gruszkowym 
i purée musztardowym 

Pork tenderloins with spinach  
and chanterelle mushrooms 

with pear sauce and mustard potato purée 

37,00zł 

18,50zł 

 
 
 

 

 



 

 

Comber z królika  
w sosie jałowcowym 

z gnocchi  
i marchewką karmelizowaną 

Rabbit saddle 
 in juniper sauce 

with gnocchi  
and caramelised carrot 

42,00zł 

21,00zł 

  

                  Rostbef w ziołach marynowany 
w sosie rozmarynowym 

z ziemniakami pieczonymi 
i jogurtową sałatą rzymską 

Beef steak marinated in herbs 
with rosemary sauce 

 roasted potatoes 
and romaine lettuce in yogurt dressing    

54,00zł 

27,00zł 

  

  

 

  



 

 

DESERY / DESSERTS  

                                         Szarlotka z lodami 
i sosem karmelowym 

Apple pie with ice cream 
and caramel sauce  

11,00zł 

5,50zł 

  

                     Ciasto czekoladowe z gruszką 
i sosem wiśniowo – migdałowym  

Chocolate pear cake  
with cherry – almond sauce 

12,00zł 

6,00zł 

  

                   Panna cotta z nutą kawową 
i musem truskawkowym  

Panna cotta with a touch of coffee 
served with strawberry sauce 

12,00zł 

6,00zł 

  

  Deser jogurtowy z mango i bananem 
z posypką z czarnego sezamu 

Mango and banana yogurt dessert 
with black sesame seed topping 

14,00zł 

7,00zł 

  

                                            Malinowy sen 

Lody z gorącymi malinami 

Ice cream with hot raspberries 

16,00zł 

8,00zł 

 


