
 

 

Przystawki       Appetizers 

Bruschetta 22 zł      Bruschetta 22 zł 

Ciabata, pomidory, grana padano    Ciabatta, tomatoes, grana padano  

Macerowany łosoś 32 zł     Marinated salmon 32 zł 

Konfitowana cytryna, kapary, aioli    Confit lemon, capers, aioli 

Carpaccio z polędwicy wołowej 26 zł   Beef carpaccio 26 zł 

Kapary, grana padano, oliwa truflowa   Capers, grana padano, truffle oil 

Kurczak w occie balsamicznym 25 zł   Chicken breast with balsamic vinegar 25 zł 

Konfitura z czerwonej cebuli, dressing z ogórka i papryki Red onion jam, cucumber and pepper dressing 

 

 

Sałatki       Salads 

Burrata 35 zł      Burrata 35 zł 

Pomidory, pesto bazyliowe, marynowane szparagi  Tomatoes, basil pesto, marinated asparagus 

Cezar 34 zł      Cezar 34 zł 

Kurczak, boczek, pomidory cherry, grana padano  Chicken, bacon, cherry tomatoes, grana padano 

 

 

Zupy       Soups 

Krem szparagowy 21 zł     Asparagus cream soup 21 zł 

Jajko w koszulce, oliwa kolendrowa   Poached egg, coriander oil 

Zupa rybna 28 zł      Fish soup 28 zł 

Owoce morza, peperoncino    Seafood, peperoncino 

 

 



 

Pasty       Pastas 

Gnocchi 32 zł      Gnocchi 32 zł 

Borowiki, sos parmezanowy    Boletus, parmesan sauce 

Carbonara 29 zł      Carbonara 29 zł 

Guanciale, jajko, parmezan    Guanciale, egg, parmesan 

Fettuccine 33 zł      Fettuccine 33 zł 

Kaczka, guanciale, demi-glace, parmezan   Duck, guanciale, demi-glace, parmesan 

 

 

Dania główne      Main dishes 

Okoń morski 69 zł     Sea bass 69 zł 

Sos z palonego masła, mule, szparagi, ziemniaki  Brown butter sauce, mule, asparagus, potato 

Polędwica wołowa 56 zł     Beef tenderloin steak 56 zł 

Sos pieprzowy, młody ziemniak, rukola, parmezan  Pepper sauce, potatoe, arugula, parmesan 

Filet z kaczki sous-vide 42 zł    Sous-vide duck breast 42 zł 

Sos z pieczonego jabłka, czarna soczewica   Baked apple sauce, black lentil 

Ossobuco cielęce 44 zł     Veal ossobuco 44 zł 

Polenta, mini bakłażan     Polenta, mini eggplant 

 

 

Desery       Desserts 

Tiramisu 21 zł      Tiramisu 21 zł 

Waniliowe semifreddo z cytryną 19 zł   Vanilla semifreddo with lemon 19 zł 

Owoce sezonowe      Seasonal fruits 

Ciasto czekoladowe 19 zł     Chocolate cake 19 zł 

Lody pistacjowe      Pistachio ice cream 

 


