
KREM Z PIECZONEGO BURAKA

SAŁATA KREDENSU

 ZACZEKAJ ODBIERZ3.
Menu

rukola /awokado /kozi ser /orzechy włoskie

/owoce sezonowe /malinowy winegret        

 /pieczony burak

ŁOSOŚ  NA SAŁATACH

łosoś / pomidor suszony / awokado /  granat

/ zielony groszek / sos mango
 grzanki razowe/sos tatarski/ 

 oliwa koperkowa

KREWETKI  P IR I  P IR I

krewetki/białe wino/masło

sałata

35 zł

GRILLOWANA KURA

grillowany kurczak / sałata / halloumi /czerwona

papryka /pomidor wiśniowy 

/sos czosnkowy 

przystawki

zupy

WĄTRÓBKA DROBIOWA 23 zł

ROSÓŁ 12 zł
z domowym makaronem 

23 zł

15 zł
kozi ser/oliwa szczypiorkowa

ŻUREK PO STAROPOLSKU 18 zł
borowiki/biała kiełbasa

ŚLEDŹ  BAŁTYCKI 24 zł

wątróbka/jabłko/miód pitny/majeranek

35 zł

ZUPA RYBNA

pomidory/owoce morza

32 zł

35 zł

mięso
SCHAB Z WYSOKIM ŻEBREM

schab /chrzan /pieczone ziemniaki          

 /zasmażana kapusta

39 zł

POLĘDWICA WIEPRZOWA

polędwica /sos kurkowy /puree

ziemniaczane /marchewka w maśle 

POŁOWA KACZKI

kaczka /miód wrzosowy /sos z czarnej

porzeczki /kopytka /buraczki

FILET Z  KURCZAKA Z P IECA

kurczak /sos ziołowy /puree ziemniaczane

/grillowana cukinia

37 zł

44 zł

35 zł

ryba
STEK Z HALIBUTA

halibut /orzechowe pesto / pieczone

ziemniaki /mix sałat

FILET Z  SANDACZA Z PATELNI  

sandacz /puree z truflą /kalafior           

 / groszek z marchewką w maśle

ŁOSOŚ  Z  P IECA

łosoś /czarna soczewica /zielony groszek

/ jarmuż

39 zł

39 zł

45 zł

mąka
PIEROGI Z  KACZKĄ
pierogi 6 szt /okrasa z cebuli i jabłka   

 /miód wrzosowy /majeranek

KOPYTKA 

Z SZARPANĄ  KACZKĄ

kopytka /kaczka /sos podgrzybkowy

PAPPARDELLE ZE SZPINAKIEM

makaron pappardelle /szpinak /ser gorgonzola

/sos śmietanowy

26 zł

29 zł

SPAGHETTI  ORKISZOWE 

makaron /kurczak /cukinia /pomidor /rukola /natka

pietruszki /parmezanem 

27 zł

29 zł

desery
SZARLOTKA

kruszonką cynamonową

SERNIK

z białą czekoladą, owocami i sosem z

czarnej porzeczki

BROWNIE

malinami i wiśniami

17 zł

15 zł

19 zł

kawa
AMERICANO

FLAT WHITE

CAPPUCCINO 

CAFFE LATTE 

8 zł

8 zł

10 zł
11 zł

Na Wynos

513-016-470

ZADZWOŃ
I  ZAMÓW

1. 2.

PENNE Z KURCZAKIEM I  BROKUŁAMI

makaron penne /kurczak /brokuły / sos śmietanowy

25 zł
1000-lecia Państwa Polskiego 3

Międzyzdroje


