MENU À LA CARTE

PRZYSTAWKI
Kurki w sosie śmietanowo-czosnkowym
Borowiki w śmietanie
Carpaccio z łososia

25 zł
25 zł
28 zł

Befsztyk tatarski z polędwicy wołowej
Carpaccio z polędwicy wołowej
Krewetki na maśle (krewetki smażone
z czosnkiem i ziołami na ostro w białym winie

28 zł
28 zł
45 zł

ZUPY
Barszcz czerwony
Rosół z makaronem
Krem pomidorowy
Żurek wielkopolski
Flaki wołowe
Barszcz czerwony z krokietem

8
10
10
12
12
12

zł
zł
zł
zł
zł
zł

MENU À LA CARTE

DANIA Z DROBIU
Wątróbka drobiowa (z jabłkiem i cebulą)
Kotlet de Volaille
Kąski drobiowe
(Kawałki fileta z kurczaka, smażone na oliwie z oliwek
w ziołach, czosnku i pomidorach podawane z ryżem
lub świeżym pieczywem)

Kaczka z pyzami

25 zł
25 zł
28 zł

39 zł

(Udko z kaczki duszone w pomarańczach z jabłkami
i suszonymi śliwkami)

Filet z indyka z borowikami

45 zł

DANIA Z WIEPRZOWINY
Kotlet schabowy panierowany
Pieczeń wieprzowa (z karkówki)
Polędwiczki wieprzowe duszone w porach
(w sosie słodko-pikantnym)
Polędwiczki BOSS
(polędwiczki smażone w sosie śmietanowokurkowym)

24
24
39
39
39

W zestawie do dań głównych proponujemy:
ziemniaki gotowane, ziemniaki zasmażane z cebulą, frytki, krokiety,
ryż, kluseczki półfrancuskie, puree ziemniaczane i surówki lub
mieszanka sałat z pomidorkami koktajlowymi i sosem winegret

zł
zł
zł
zł
zł

MENU À LA CARTE

DANIA Z WOŁOWINY
Rolady wołowe
Cielęcina gotowana w sosie potrawkowym
Wołowina w sosie chrzanowym z jabłkiem

42 zł
42 zł
56 zł

Stek w sosie pieprzowym
Stek z masełkiem czosnkowym
Stek z kurkami

66 zł
66 zł
67 zł

DANIA Z RYBNE
Karp sauté ze stawów miłosławskich
Sandacz z grilla
Sandacz w śmietanie
Łosoś z pieca

32 zł
38 zł
41 zł
42 zł

W zestawie do dań głównych proponujemy:
ziemniaki gotowane, ziemniaki zasmażane z cebulą, frytki, krokiety,
ryż, kluseczki półfrancuskie, puree ziemniaczane i surówki lub
mieszanka sałat z pomidorkami koktajlowymi i sosem winegret

MENU À LA CARTE

PIEROGI, MAKARONY I SAŁATKI
Pierogi ruskie

22 zł

(pierogi z białym twarogiem i ziemniakami)

Pierogi ze szpinakiem i serem feta pieprzowym
Pierogi z farszem z kaczki
(z figami i czerwoną cebulą)

Spaghetti Bolognese
Spaghetti Carbonara
Sałatka grecka
(ser feta, ogórek, pomidor, czerwona cebula, oliwki,
podawane na mieszance sałat z rukolą w sosie winegret)

Sałatka włoska

22 zł
26 zł
26 zł
26 zł
25 zł
29 zł

(grillowany kurczak, ogórek, pomidor, suszone śliwki, ser
lazur, podawane na sałacie z sosem winegret i tartym
parmezanem)

Sałatka Szefa Kuchni
Grillowany kurczak, pieczarki, pomidor, ogórek, cebula,
rucola, podawane na mieszance sałat)

Sałatka Cezar

29 zł
29 zł

(grillowany kurczak, grzanki, płatki parmezanu podane na
sałacie lodowej z sosem Cezar)

Sałatka ze szpinakiem i wołowiną
(wołowina, szpinak, pomidor, ogórek, podawane na
mieszance sałat z rucolą i sosem jogurtowym)

34 zł

MENU À LA CARTE

DANIA WEGAŃSKIE
Kasza kuskus z jarmużem
Sałatka z rukolą, tofu i prażonymi pestkami dyni
Potrawka z cukinii i świeżych pomidorów

24 zł
28 zł
28 zł

DANIA WEGETARIAŃSKIE
Placki z makaronu ryżowego z dodatkiem żółtego
sera oraz pesto
Frittata z jarmużem serwowana z sałatką
z roszponki i pomidorków koktajlowych
Pęczak smażony z suszonymi pomidorami
i szpinakiem z dodatkiem kruszonej fety

25 zł
28 zł
28 zł

MENU À LA CARTE

DODATKI
Mieszanka sałat z pomidorkami koktajlowymi i
winegretem
Kapusta kwaszona
Mizeria
Szpinak
Zestaw warzyw gotowanych

6 zł
6 zł
8 zł
8 zł
12 zł

DANIA DLA DZIECI
Naleśnik z cukrem pudrem
Naleśnik z twarożkiem
Naleśnik z owocami
Pierogi z twarożkiem
Spaghetti Bolognese
Paluszki drobiowe

8 zł
12
12
16
18
18

zł
zł
zł
zł
zł

(frytki i surówka)

Lody

8 zł

