
PRZYSTAWKI/STARTERS 

regionalne sery smakowe, pesto ze szczawiu, melon, chrzan 25 
  

crostini z wątróbkami drobiowymi, karmelizowana cebula 16 

tatar z łososia, puree z mango, chipsy krewetkowe, rukiew 37 
……………………………………………………………………………………. 

ZUPY/SOUPS 

zupa dnia 14/15 

bulion z pieczonej kaczki z wiosennymi warzywami 20 
…………………………………. 

SAŁATKI/SALADS: 

sezonowe warzywa, mix sałat, winegret 25 

kaczka, żurawina, owoce, mix sałat, cytrusowy winegret 35 

ser kozi z plastrami buraka, karmelizowane nerkowce, gruszka (w) 34 

krewetki, kalmary, ser pleśniowy, pomarańcza, chorizo 39 

………………………………………………………………………………………………………… 

DANIA GŁÓWNE/MAIN COURSE: 
/najlepiej smakują z kieliszkiem wina/ 

kotlet cielęcy, szpatzle z zielonych warzyw, puree dynowio-szałwiowe 67 

pulled pork, bułka na parze, colesław, sos jogurtowy 27 
  

łosoś teriyaki, puree szczypiorkowe, mikrozioła 37  

halibut, sos rakowo-krewetkowy, kolorowe marchewki, fenkuł 44 

pierś z kaczki, smażona fasolka szparagowa, ziemniaczane gratin 45 

 policzki wołowe bourguignon, warzywa, kasza gryczana 42 

soba z krewetkami, szpinak, awokado 36  

filet z kurczaka, puree z topinamburu, chrust z ziemniaków 35 



stek z polędwicy wołowej na szpinaku, grillowane warzywa, rosti ziemniaczane, 
sos do wyboru /grzybowy, pieprzowy, winny/ 77 

stek z antrykotu, domowe frytki, colesław 46  

pappardelle z wołowiną, grzyby 37 

 burger  
/do wyboru :cheddar, brie, bekon/ sos jogurtowy, frytki, mix sałat 29 

  
…………………………………..……………………………………………… 

DESERY/DESSERTS: 

strudel jabłkowy, sos cynamonowy 15 

brownie - mocno czekoladowe 18 

sernik, solony karmel 14 

………………….. 

PIZZA/PIZZAS  
DO WYBORU CIASTO PSZENNE LUB RAZOWE 

chorizo /ser, kiełbaska chorizo, papryczka chilli, bazylia/ 27 

tikka masala kurczak /ser, kolendra, czosnek, czerwona cebula/ 26 

włoska szynka mortadela /ser, pistacje, pieprz kolorowy, szpinak, jajko/ 28 

owoce morza/ tuńczyk, oliwki czarne, czosnek 29 

margherita /ser / (w) 16  

spianata piccante /rukola, ser taleggio/ 31 

capricciosa /ser, pieczarki, szynka, papryka/ 24 

kiełbasa /jalapeno, ogórek kiszony, czerwona cebula/ 26 

gorgonzola /tymianek, miód / (w) 26 

mozzarella /pomidory, bazylia/ (w) 22 

JUNIOR MENU 
makaron z sosem pomidorowym 16 

filet z kurczaka, frytki lub puree, 
zielona sałata 19



rachetta /ser, szynka, suszone pomidory, ser kozi/ 26 

karczochy /ser, oliwki, papryka, pieczarki/ 24  

salami /ser, chilli, czosnek/ 22 

prosciutto /mozzarella, szynka parmeńska/ 28 

łosoś wędzony /ser, mascarpone, koperek/ 28 

szynka /ser, kapary, karczochy/ 22 

krewetka /ser kozi, bazylia/ 31 

 pieczony kurczak curry/ser, papryka, czerwona cebula/ 26 

cztery sery /gorgonzola, gouda, feta, taleggio/ (w) 29 

grillowana cukinia /kozi ser, pomidory koktajlowe/ 26 

boczek /ser, cebula czerwona, peperoni, salami/ 26 

szpinak /ser, czosnek, feta/ (w) 24 

kiss /dowolna kompozycja 4 składników/ 31 

dodatki:  
ananas, oliwki, karczochy, suszone pomidory, kapary, szynka, salami, 

pieczarki, kukurydza 4 
łosoś wędzony, szynka parmeńska, kiełbasa spianata, ser kozi, krewetki 8 
………………………………………………………………………………………………………………… 

SOKI WYCISKANE/FRESH JUICE 0,4l 

pomarańcza / grejpfrut 15 
jabłko / marchewka 10 
………………………………… 

NAPOJE ZIMNE/COLD DRINKS 

woda gazowana/niegazowana 0,3l 4 
sok cappy/pomarańczowy, jabłkowy, grejpfrutowy, pomidorowy/0,2l 5 

pepsi, pepsi light, 7up, mirinda, schweppes, schweppes bitter lemon 0,2l 5 
ice tea /cytrynowa, brzoskwiniowa/0,2l 5 
……………………………………………………………….. 

NAPOJE GORĄCE/HOT DRINKS 
espresso KEFA - ETNO CAFE 

espresso 5 
cappuccino 9 

latte 9 
americano 7 

hot chocolate  9 

herbata liściasta Richmont smak do wyboru 8 



PIWO/BEER   
Litovel 0,3l/0,5l  

jasne, ciemne, miodowe 7/9 
pszeniczne  9 

bezalkoholowe 0,5l  9 
……………………………… 

CYDR 0,275l/0,75l 10/25 
/dostępny również w wersji grzanej/ 

………………… 

WINA/WINES  
  

stołowe białe/czerwone  
0,15l/ 9  0,5l/ 19  1l/ 35 

CZERWONE: 
 0,15l/butelka 0,75 

Eduardo Bermejo Tempranillo Barrica 14/65 

Solea Merlot 10/45 

Campo Alto Crianza Rioja 14/65  

Pinocchio Nero d’Avola 14/65 

Passione Primitivo 0,15l/ 15  0,75l/ 75 

Chianti Castello di Gabbiano 14/65 

Quinta do Carneiro 10/45 

BIAŁE: 
0,15l/butelka 0,75 

Chardonnay Nekeas 12/50 

Luma Grillo 14/65 

Quinta do Carneiro 10/45 

Gewurztraminer 14/65 

Prosecco Spumante Brut 92 

RÓŻOWE: 
0,15l/butelka 0,75 

Vitiano 12/50 
……………………….. 

MOCNE ALKOHOLE: 

* J.A. Baczewski 50 ml  10 

* Jack Daniel’s 50 ml  14 



„Nalewki Staropolskie” Karola Majewskiego  

Jaśminowa na płatkach jaśminu 12 
zaskakujący subtelny smak z intrygującym tłem i nutą herbacianą. 

Głóg 12 

Czarna porzeczka 12 
owoce z naturalnych upraw zanikających odmian, z silnym, wyrazistym smakiem 

porzeczki zerwanej prosto z krzaka. 

Tarnina 12 
tarnina zwana tarką lub cierniakiem zbierana po przemrożeniu, czerwono-

granatowa barwa, lekki posmak śliwki. 

Wiśnia wykwintna 12 
smak świeżych wiśni, barwa intensywna, zapach dojrzałego owocu zerwanego z 

drzewa. Królowa polskich nalewek wiśniowych. 

Kwiat czarnego bzu 12 

Wiśniowa tradycyjna 12 
 półdzika odmiana wiśni Nadwiślanka Odrostówka, o intensywnej rubinowej 

barwie, niepowtarzalny smak z lekką nutą pestkową. 

Wiśniowa miodowa 12 
seria limitowana, nalewka rozlana tylko w ilości 1000 butelek  

Malinowa - „Poranna Rosa” 12 
rzadka odmiana malin wygrzanych na słońcu, przekonywująca barwa i aromat 

sadu malinowego. 

Śliwkowo wiśniowa 12 
pełny dojrzały bukiet wędzonych śliwek ze specjalnym rodzajem wiśni 

Nadwiślanka Odrostówka w tle, wzbogaconym nutą pestkową. 

Imbirówka Stryja Dionizego 12 
świeży imbir, cytryna miód lipowy to trzy różne smaki, aromaty skomponowane 

w jedną harmonijną całość. 

Na pędach sosny "Zapach Lasu" 12 
 bursztynowa barwa, naturalny zapach lasu sosnowego w słoneczne popołudnie, 

od wieków znane wartości lecznicze. 

Pigwowa "Z dzikiego pigwowca" 12 
owoce z Borów Tucholskich z dominującą nutą ziołową, wzbogaconą smakiem miodu 

lipowego i aromatem pomarańczy. 

Cztery pory roku 12 
legendarna nalewka wymagająca wieloletniego leżakowania, cztery składniki – 

mleko, cukier, spirytus i cytryna 

Nalewka jabłkowa z rajskich jabłuszek 12 
 delikatny zapach migdałów, purpurowo-czerwona barwa i lekka nuta 

cierpkości, charakterystyczna dla dzikich rajskich jabłuszek. 


