
PRZYSTAWKI ZUPY

KARTA DAŃ

VEGAN 19
Pasta z młodej marchwi i dyni, pasta  
z bakłażana, kiszone warzywa, bagietka 

PIECZONA FETA 27
Grecka feta, pomidory, oliwa, czerwona  
cebula, oliwki, sos chilli, bagietka

KREWETKI Z PATELNI 35
Krewetki, białe wino, masło, natka  
pietruszki, czosnek, chilli, bagietka 

TATAR WOŁOWY 38
Siekana polędwica wołowa, żółtko,  
szalotka, korniszon, pasta z grzybów, 
parmezan, bagietka

KREM POMIDOROWY   18 
Chipsy z batatów, crème freiche,  
salsa z pomidora

ZUPA RYBNA A’LA BOULIABINOSE   27
Kawałki łososia i dorsza, krewetki, mule, 
warzywa, bulion rybny, pomidory 

ROSÓŁ Z KACZKI I KURCZAKA 18           
Domowy makaron, pierś z kurczaka, 
marchewka, natka pietruszki  

SAŁATKI

WEGAŃSKA SAŁATKA  
Z MARYNOWANYM TOFU 25
Papryka, ogórek, pomidor, czerwona cebula, 
oliwki, marynowane tofu, vinegrette 

SAŁATKA Z KOMOSY RYŻOWEJ   25
Komosa ryżowa, avocado, fasola edamame, 
groszek cukrowy, czerwona cebula, pomidory, 
szpinak, prażony słonecznik, chilli, vinegrette

SAŁATKA Z WĘDZONYM ŁOSOSIEM   31
Selekcja sałat, wędzony łosoś, młode warzywa, 
vinegrette
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PIZZA

MARGHERITA  25
Sos pomidorowy, parmezan, mozzarella,  
oliwa extra virgin 

VEGETARIANA   29
Sos pomidorowy, parmezan, mozzarella, 
cukinia, karczochy, pomidory, rukola, pieczarki

SALAMI   31
Sos pomidorowy, parmezan, mozzarella,  
salami, Jalapeño  

PROSCIUTTO E FUNGHI  33
Sos pomidorowy, parmezan, mozzarella, 
Prosciutto crudo, pieczarki

ADRIATICA 37
Sos pomidorowy, parmezan, mozzarella,  
małże, krewetki, anchois
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DANIA GŁÓWNE

PIEROGI – DO WYBORU  25
Domowe pierogi z kimchi i boczniakami,  
ruskie 

KALAFIOR ZE SZPARAGAMI 33 
Pieczony kalafior, szparagi, oliwa, czosnek, 
pomidory koktajlowe, wegański majonez 
szczypiorkowy, sałatka z komosy ryżowej  

SMAŻONY HALLOUMI 39
Halloumi na kamieniu, młode warzywa 
blanszowane, tapenada z oliwek, salsa  
z bakłażana, ajvar 

COQ AU VIN 39  
Kurczak duszony w czerwonym winie, pieczarki, 
szalotka, młode marchewki, bagietka 

NOGA Z KACZKI 41
Konfitowana noga z kaczki, hummus z buraka  
i słonecznika, pierogi z kimchee, sos teriyaki  

PORK SCHNITZEL 39
Sznycel wieprzowy, sałatka ziemniaczana 

ŻEBERKA WIEPRZOWE 35
Pieczone żeberka wieprzowe, sos BBQ,  
sos musztardowy, sos chilli 

FISH‘N’CHIPS  47
Dorsz smażony w cieście piwnym,  
domowe frytki, sos tatarski 

FILET Z ŁOSOSIA  49
Łosoś z Big Green Egg, marchewka,  
cukinia

TAGLIATELLE Z KREWETKAMI  47 
Domowe tagliatelle, krewetki, białe wino,  
masło, chilli, natka pietruszki, czosnek 

TAGLIATELLE AGLIO OLIO 29 
Domowe tagliatelle, czosnek, białe wino,  
masło, chilli, natka pietruszki 

ŚWIEŻE MULE 54
Świeże mule, białe wino, masło, czosnek,  
chili, natka pietruszki, bagietka  

STEK WOŁOWY  99
Stek wołowy z Big Green Egg,  
sos pieprzowy, tatar z pomidora, pasta  
z dyni, marchwi i batatów

DODATKI 
Domowe frytki 
Frytki z batatów  
Młode ziemniaki  
Warzywa grillowane  
Colesław  
Sałatka z komosy ryżowej  
Selekcja świeżych sałat z vinegrette   
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DESERY

TARTA Z BIAŁEJ CZEKOLADY 16 
Tarta krucha, biała czekolada,  
świeże maliny, granita malinowa 

BEZA Z MALINAMI 16
Beza, mascarpone mango,  
świeże maliny, sorbet malinowy 

ROŻATA 15
Chorwacki krem budyniowy, z karmelem  
i wodą różaną 

BROWNIE Z MLECZNEJ CZEKOLADY 17   
Czekoladowe brownie, solony karmel,  
lody waniliowe, truskawki 

NUGAT 18
Domowy nugat, purée jeżynowe,  
migdałowy karmel


