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PRZYSTAWKI 
Carpaccio z kaczki 26,- 

Aromaty anyżowo – pomarańczowe, topinambur, palona pomarańcza, rukola 
Plaster mangalicy 23,- 

Śliwkowe powidła, confitowane grzyby leśne, orzechy laskowe, tost z chleba na zakwasie 
Kartofle z kwaśnym mlekiem jak dawniej 18,- 

Podwędzane puree z kartofli, skwarki, chrupiąca cebulka, olej ziołowy, jajo sadzone 
Deska lokalnych serów oraz wędlin z naszej spiżarni 45,- 

Tradycyjne dodatki oraz marynaty wedle naszego przepisu 
ZUPY 

Wiejski rosół  18,- 
Cztery rodzaje mięsa, drób, wołowina, kaczka, gęsina, makaron własnego wyrobu 

Żur na zakwasie Szefa Kuchni 26,- 
Wędzonka, dwa rodzaje kiełbas, jajo w koszulce, mus chrzanowy 

Krem porowo – ziemniaczany  23,- 
Krztyna pstrąga z ogrodowej wędzarni, jabłko, kwaśna śmietana 

SAŁATKI 
Pieczone buraczki w skorupie z bezy  26,- 

Kozi ser, pomidory koktajlowe, piernik, mix sałat 
Kurczę  pieczone w sałacie robione 23,- 

Sałata rzymska, ogórek, pomidor, sos vinegrette z ziołami prowansalskimi, grzanki 
Seler z jabłkiem 27,- 

Szatkowany seler, kandyzowane orzechy włoskie, kompresowane jabłko, majonez truflowy 
DANIA GŁÓWNE 

Kotlet schabowy z kością 38,- 
Zasmażana kapusta włoska z boczkiem, ziemniaki okraszone masłem i koperkiem 

Stek z antrykotu 139,- 
Zapiekanka z batata gratine, cebula czosnkowa, prawdziwki, sos z czerwonego wina 

Kawał pieczonej mangalicy 40,- 
Kartofel, kaszanka, jabłko, sos własny z szałwią 

Pierogi z kaczki 21,- 
Szarpane udko, marmolada z czerwonej cebuli, sos z majerankiem 

Pieczona kaczka 42,- 
Drylowane udo, filet, modra kapusta, skorzonera, sos własny 

Nowo prowincki polik wołowy 42,- 
Puree ziemniaczane z chrzanem, warzywa korzenne, sos z czerwonego wina 

Filet z karpia 37,- 
Młotkowana brukiew, piure z kalafiora, sos maślany z kawiorem z pstrąga 

Borowikowe wstążki 27,- 
Cukinia, czerwona cebula, bazylia 

Tarta z dyni 28,- 
Ciasto francuskie, lokalna gouda, mix sałat 
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MENU DLA NAJMŁODSZYCH 
 

Zupa pomidorowa  ze swojskim makaronem/ryżem 8,- 
Popcorn z kurczak, frytki z batatów, surówka z marchwi i jabłka  14,- 

Selekcja Naszych lodów z owocami, sos czekoladowy 8,- 
Mini naleśniczki z serem z sezonowymi owocami 8,- 

 

DESERY 
 

Sernik na kruchym cieście 19,- 
Jeżyny, autorskie lody z maślanki 

Szarlotka na ciepło 15,- 
Jabłka zapiekane z kruszonką, krem angielski, lody waniliowe 

Pieczony budyń waniliowy 18,- 
Żel malinowy, beza włoska, lody truskawkowe 

Piernik Staropolski 19,- 
Marmolada z owoców leśnych, malinowa pomarańcza, lody piernikowe 

Lodowe Mango  23,- 
Budyń z marakui, kokos, sorbet kokosowy 

Tarta z gorzkiej czekolady  18,- 
Słony sos karmelowy, grejpfrut, lody waniliowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


