,,KAŻDY POSIŁEK TO PODRÓŻ W KRAINĘ SMAKU”
NOWE PROPOZYCJE W KARCIE- czekamy na opinie

PRZYSTAWKI
Skwierczące Krewetki Piri Piri w białym winie i maśle
33,00 zł
Pierś z gęsi na blinach z konfiturą z jabłka i czerwonej cebuli
19,00 zł
Siekany tatar z polskiej wołowiny z piklami i marynowaną kurką
28,00zł
Wątróbka drobiowa z jabłkiem i w miodzie pitnym
z świeżym majerankiem
21,00 zł
Carpaccio z rukolą
owocem kaparów, marynowaną kurką i dojrzewającym serem „Bursztyn”
27,00 zł
Śledzik w dwóch odsłonach : z cebulką w oleju, w śmietanie
18,00 zł

SAŁATKI
Mieszana sałata z kurczakiem, pomidorem, czerwoną papryką, marynowaną
cukinią, serem „Bursztyn”, bekonowym chipsem i sosem tatarskim
25,00zł
Sałata Kredensu z rukolą, awokado, kozim serem, orzechami włoskimi,
karmelizowaną figą i malinowym winegret
28,00 zł

ZUPY
Rosół z domowym makaronem i lubczykiem
11,00 zł
Zupa rybna z owocami morza na pomidorach
16,00 zł
Żurek po staropolsku z borowikiem, na kiełbasie z gęsi
15,00 zł

DANIA MĄCZNE
Pierogi z kaczką, okrasą z cebuli i jabłka, miodem wrzosowym i świeżym
majerankiem (6 szt)
22,00 zł
Kopytka z piersią gęsi sous vide, sos z podgrzybka, słodki kasztan w miodzie
27,00 zł
Tagliatelle z polędwiczką wieprzową i sosem borowikowym
31,00 zł

RYBY
W miarę możliwości świeże ryby z lokalnych połowów
Łosoś z grilla z puree ziemniaczanym z warzywami sezonowymi
39,00 zł
Smażony Dorsz z patelni z frytkami i surówką
29,00 zł
Sandacz z patelni z pieczonymi ziemniakami, grillowanymi warzywami
i z sosem tatarskim
37,00 zł

DANIA MIĘSNE
Filet z kurczaka z kostką smażony na maśle z puree ziemniaczanym, marchewką
glazurowaną i pikantną salsą z pigwy
28,00 zł
Polędwica wieprzowa z grilla z warzywami korzennymi i pieczonymi ziemniakami
z sosem de mi glace
34,00 zł
Schabowy z kostką, kapustą zasmażaną i puree ziemniaczanym
27,00 zł
Policzki wieprzowe sous vide z kaszą gryczaną z warzywami
i konfiturą z czarnego bzu
37,00 zł
Połowa kaczki wolno duszona z sosem różanym, kopytkami i modrą kapustą
44,00 zł
Noga z gęsi wolno duszona z kopytkami gryczanymi, glazurowanymi buraczkami
i konfiturą z rokitnika
39,00 zł
Stek z polskiej polędwicy wołowej z pieczonymi ziemniakami, blanszowanym
jarmużem i sosem pieprzowym
65,00 zł

SŁODKIE ZAKOŃCZENIE
Delikatny sernik z maślaną nutą i bakaliami
13,00 zł
Szarlotka z sosem waniliowym i świeżymi owocami
13,00 zł
Deser lodowy z białej czekolady i sorbetem owocowym
15,00 zł

NAPOJE

Zielono mi… smoothie jarmuż, jabłko, banan 300ml
13,00 zł
Lemoniada tradycyjna

8,00zł/ 18,00zł

- 300ml
- dzbanek (1l)
Sok ze świeżo wyciskanych cytrusów: pomarańcz, grejpfrut 300ml
13,00 zł
Pepsi na lodzie z syropem limonkowym i pomarańczą
13,00 zł

300ml

„Herbatę się pija, by zapomnieć o hałasie świata”
Liściasta
- Czarna/ Earl Grey

- Zielona

8,00

- Biała

-Owocowo- kwiatowe mieszanki

Kawa. Napój z mocą.
Czarna tradycyjna z ekspresu

7,00

Czarna z gorącym mlekiem

7,00

Espresso/ espresso macchiato

7,00

Cappuccino 9,00
Caffee Latte 11,00

Napoje zimne 200 ml:

5,00 zł

Woda mineralna, Pepsi, Pepsi Light, Mirinda, 7 up, Tonik (Shweeps), Lipton Ice Tea
( brzoskwinia, cytryna), sok jabłkowy, sok pomarańczowy, sok porzeczkowy, sok
grejpfrutowy, sok pomidorowy

Piwo:
Z beczki Bosman 0,5 l

7,00zł

Z beczki Bosman 0,3 l

6,00zł

Butelkowe Tyskie 0,3 l

6,00zł

Kasztelan niepasteryzowany 0,5l

9,00zł

Cydr Lubelski 0,33

6,00zł

Lech Free 0,33

6,00zł

