PRZYSTAWKI
Bardzo dobre początki

TATAR Z WOŁOWINY • 28.00
oczywiście siekana, podawana z piklami oraz z marynowaną kurką

TATAR Z ŁOSOSIA • 25.00
podajemy z siekaną szalotką, marynowaną kurką, owocem kaparów,
limonką i oliwą koperkową

WĄTRÓBKA DROBIOWA • 21.00
z jabłkiem, w miodzie pitnym ze świeżym majerankiem

ŚLEDŹ BAŁTYCKI • 22.00
na grzankach razowych, z sosem tatarskim skropiony oliwą z lnu od
„Tłoczni Miejskiej”

KREWETKI PIRI PIRI • 33.99
w białym winie i tutejszym maśle

Codziennie od 8.00 do 11.00

ŚNIADANIA KREDENSU
Zapraszamy na pyszne śniadania w postaci bufetu
szwedzkiego ze świeżym, lokalnym produktem wg przepisu
Kucharzy Kredensu Cena: 29 zł

ZUPY
Tradycja w Kuchni naszego pochodzenia

ROSÓŁ • 12.00
Rosół z domowym makaronem

ZUPA RYBNA • 17.00
z owocami morza na świeżych pomidorach

ŻUREK PO STAROPOLSKU• 15.00
z borowikiem i białą kiełbasą

KREM Z PIECZONEGO BURAKA • 15.00
z kozim serem i oliwą szczypiorkową

NASZA DNIÓWKA • 12.00
Delikatnie zapytaj Kelnera

Pora na coś zdrowego

SAŁATY
SAŁATA KREDENSU• 29.00
z rukolą, awokado, kozim serem, orzechami włoskimi,
owocami sezonowymi, malinowym winegret i pieczonym burakiem

GRILLOWANA KURA • 27.00
Kurczak z grilla na sałatach, smażony ser halloumi, czerwona papryka,
pomidor wiśniowy, czarna soczewica, gotowane jaja i sos czosnkowy

ŁOSOŚ NA SAŁATACH • 31.00
z pomidorem suszonym, awokado, granatem, groszkiem
cukrowym i sosem ai ӧ li mango

MIĘSO
Przede wszystkim smak, a tekstura wypełnieniem...

SCHAB Z WYSOKIM ŻEBREM • 33.00
z chrzanem, pieczonymi ziemniakami i zasmażaną kapustą

KARK Z DZIKA • 55.00
całą noc duszony w sosie demi glace, na puree z selera,
z zielonym groszkiem, czarną soczewicą i blanszowanymi kurkami

POLĘDWICA WIEPRZOWA• 37.00
w mchu z natki pietruszki, na sosie kurkowym
z puree ziemniaczanym i marchewkami smażonymi w maśle i szałwii

POLIKI WOŁOWE • 37.00
wolno duszone, z puree ziemniaczanym i zielonymi sałatami

POLĘDWICA WOŁOWA • 71.00
Stek z polskiej polędwicy wołowej z puree aromatyzowanym truflą,
blanszowanym jarmużem, smażonymi marchewkami i sosem pieprzowym

POŁOWA KACZKI• 44.00
w miodzie wrzosowym z sosem z czarnej porzeczki,
kopytkami i buraczkami

KURCZAK Z PIECA • 27.00
z sosem chimi-churi, puree ziemniaczanym z koperkiem i
grillowaną cukinią

ŁOSOŚ NA SAŁATACH • 31.00
z pomidorem suszonym, awokado, granatem, groszkiem
cukrowym i sosem ai ӧ li mango

MĄKA
Jest bazą do tworzenia Kuchni..

PIEROGI Z KACZKĄ • 24.00
6 sztuk pierogów z okrasą z cebuli i jabłka, miodem wrzosowym
i świeżym majerankiem

KOPYTKA Z SZARPANĄ KACZKĄ • 29.00
szałwią i sosem z borowika

PAPPARDELLE ZE SZPINAKIEM• 27.00
serem gorgonzola, w sosie śmietanowym

SPAGETTI ORKISZOWE • 27.00
z kurczakiem, cukinią, pomidorem, rukolą, natką pietruszki i parmezanem

Lokalny produkt jest towarem wyszukanym

RYBA
STEK HALIBUTA• 37.00
zapieczony pod pesto z suszonych pomidorów i rukoli,
z pieczonymi ziemniakami i mieszanymi sałatami

ŁOSOŚ Z PIECA • 41.00
z czarną soczewicą, groszkiem cukrowym i kapustą pak- choi

SANDACZ Z PATELNI • 37.00
filet na puree z truflą, z kalafiorem, groszkiem i marchewką
w maśle szałwiowym

DESERY
bo miłości i słodyczy się nie odmawia...

SZARLOTKA • 14.00
z gałką lodów waniliowych i kruszonką cynamonową

SERNIK • 14.00
szałwią i sosem z borowika

BROWNIE CZEKOLADOWE • 15.00
z sorbetem malinowym i gorącymi wiśniami

DESER LODOWY • 15.00
z likierem Baileys, owocami sezonowymi i bitą śmietaną

CRÈME BRÛLÉE • 14.00
z owocami i mini bezą zamknięty w słoiku

Lekka pora na świeżość

SMOOTHIE
OWOCOWE

/

SZPINAKOWE /

PIETRUSZKOWE
BRZOSKWINIOWE

• 16.00

NAPOJE
początkiem lub dopełnieniem.

NAPOJE ZIMNE

KAWA

Woda 0,2 l

Czarna tradycyjna z ekspresu 8,00 zł
Kawa biała 8,00 zł
Espresso/ espresso macchiato 7,00 zł
Espresso doppio
11,00 zł
Affogato 11,00 zł
Cappuccino 10,00 zł
Caffee Latte
11,00 zł

6,00 zł

gazowana / niegazowana
Gazowane 0,2 l 6,00 zł
Pepsi / Pepsi Max /
Schweppes / Mirinda / 7 up
Soki 0,2 l 6,00 zł
jabłkowy / pomarańczowy / grejpfrutowy /

Kawa mrożona z lodami i bitą śmietaną 15,00 zł
(na bazie syropu waniliowego lub kokosowego)

porzeczkowy / pomidorowy
Lipton Ice Tea 0,2 l 6,00 zł
brzoskwiniowa / cytrynowa

ZIMNE DZBANKI

HERBATA

Lemoniada – 300 ml

8,00 zł

Herbata Richmont

Lemoniada - 1 L

18,00 zł

Czarna / zielona / biała / owocowo – kwiatowe mieszanki

8,00 zł

- cytrynowa
- bazyliowa
- arbuzowa
Mrożona herbata - 1 L

18,00 zł

(jabłko, cytryna, suszona żurawina, sok malinowy)

POLECAMY:
Sok ze świeżo wyciskanych cytrusów 14,00 zł / 300 ml
pomarańcz / grejpfrut /mix
Pepsi na lodzie z syropem limonkowym i
pomarańczą 13,00 zł / 300 ml

NAPOJE ALKOHOLOWE
zdecydowanie dopełnieniem.

PIWO BECZKOWE

WHISKEY

BOSMAN 0,3 • 6.00
BOSMAN 0,5 • 8.00

Johnny Walker Black Label

21,00 zł

Johnny Walker Red Label

15,00 zł

Jack Daniel’s

15,00 zł / 150,00 zł

Grant’s

PIWO BUTELKOWE
TYSKIE 0,3

• 6.00

TYSKIE 0,5 •

8.00

21,00 zł

Chivas Regal

18,00 zł

Jim Beam

15,00 zł

Ballantines

LECH FREE 0,33 • 6,00

15,00 zł

Hennessey

15,00 zł/150,00 zł

CYDR LUBELSKI • 6,00

APERITIF
Martini Bianco (100 ml)

11,00 zł

Martini Extra Dry (100 ml)
Martini Rosso (100 ml)
Campari (40 ml)

11,00 zł
11,00 zł

NASZE KOKTAJLE
ESPRESSO MARTINI - 21,00 zł
wódka, kahlua, espresso
HUGO – 23,00 zł

12,00 zł

Prosecco, syrop z bzu, cytryna
MOHITO – 18,00 zł

WÓDKA

biały rum, limonka, cukier brązowy,

Finlandia

9,00 zł/ 90,00 zł

mięta, woda gazowana

Wyborowa

7,00 zł/ 70,00 zł

CUBA LIBRE – 18,00 zł

Bols

7,00 zł/ 70,00 zł

biały rum, pepsi, limonka

Żubrówka

7,00 zł/ 65,00 zł

APEROL SPRITZ – 21,00 zł

Jagermeister

12, 00 zł / -

Aperol, Prosecco, pomarańcza,

Żołądkowa gorzka

7,00 zł/ 65,00 zł

Soplica pigwowa/ wiśniowa 7,00 zł/ 65,00 zł

woda gazowana
CAIPIRINHA – 18,00 zł
Cachaca, limonka, brązowy cukier
WHISKY SOUR – 21,00 zł

TEQUILA

Whisky, sour

Olmeca Tequila Silver
Olmeca Tequila Gold

12,00 zł
12,00 zł

Olmeca Tequila Dark Chocolate

GIN
Gordon’s London Gin
Seagram’s

8,00 zł

SEX ON THE BEACH – 25,00 zł

10,00 zł

Wódka, peach tree, malibu, sok
12,00 zł

pomarańczowy i żurawinowy

