Moskale z gzikiem
placuszki / twaróg / puder ze szczypioru
koper / olej lniany
22zł
Podpłomyk
regionalne chorizo / szalotka / beszamel
22zł

DANIA GŁÓWNE

PRZYSTAWKI

Pielemieni
dzik / wędzone masło / koper
oliwa szczypiorkowa
19zł

Podpłomyk wiosenny
kalarepa / ricotta z „Borowieckiej Łąki”
szczypior / młode pędy groszku
24zł

NASZA SPECJALNOŚĆ!

Sztufada z dzika
purée z pieczonego ziemniaka / marchew
w wędzonej papryce / boczniak królewski
46zł

RYBY

Zupa dnia
Zapytaj obsługę!

Opat z „Malinowej zagrody”
liście sałat / burak marynowany w winie / granat
ser „opat” / olej rzepakowy tłoczony na zimno
32zł

DODATKI:
- Pieczone ziemniaki | 6zł
- Sałatka ze świeżych warzyw | 8zł
- Pieczywo własnego wypieku | 5zł

Filet z karmazyna saute
quinoa / chips piwny / sezonowe warzywa
sos z nutą cynamonu i limonki
38zł
Sandacz po Królewsku
filet z sandacza / szyjki rakowe / kalarepa / koper
anyż / grzanki z ziołami i z czosnkiem / sos rakowy
54zł

DESERY

SAŁATKI

ZUPY

Decha bachusa
selekcja domowych wędlin i regionalnych serów
kiszonki / pieczywo własnego wypieku
60zł

Kaczka z „Bukowieckiej Wędzarni”
wędzona kaczka / liście sałat / opalana ricotta
żółty burak / vinegret z fermentowanym czosnkiem
36zł

Skok z królika duszony
zapiekane purée ziemniaczane / karmelizowana,
kolorowa marchew / palony por
sos na bazie piwa pszenicznego
48zł

Polski „Surf’n’Turf”
polędwica wołowa / zapiekane purée ziemniaczane
szyjki rakowe / karmelizowana marchew w wędzonej
papryce / sos rakowy
120zł

Tatar wołowy
grzyby / szalotka / ogórek kiszony
żółtko / pieczywo własnego wypieku
38zł

Grillowany kurczak
filet z kurczaka / liście sałat / regionalne chorizo
topinambur / marynowana marchew / vinegret
29zł

Pierś z kaczki sous – vide
purée z czerwonej kapusty / fondant ziemniaczany
skwarki / oliwa z pietruszki / demi-glace z rabarbarem
46zł

Stek z polskiej polędwicy wołowej
karmelizowany bekon / zapiekane purée ziemniaczane
sos porter / czarna rzepa / nać selera
85zł

Suflet z „Malinowej Zagrody”
topinambur / miechunka / ser „opat”
chips z topinamburu / owoce
23zł

Krem z raków
pieczone ziemniaki / szyjki rakowe
koper / chips ziemniaczany
24zł

Warzywna Sakiewka
kozia ricotta / marynowane buraki /
prażone ziarna / beszamel / liście sałat
29zł

Mini torcik chałwowy
chałwa / wata chałwowa / migdały
biszkopt miodowy / kamyki z białej czekolady
17zł
Lody z białego i czerwonego wina
wata chałwowa / owoce
18zł
Wytrawny mus z belgijskiej czekolady
ciemna i biała czekolada
bergamotka / brownie
21zł
Słodka deska serów
selekcja regionalnych serów
porzeczkowe coulis / chutney owocowy
45zł

*W naszej kuchni znajdują się produkty, które są alergenami.
O szczegóły proszę pytać naszej obsługi.

SMAKOWAŁO? NAPISZ RECENZJĘ!

Moskales with gzik
pancake / cottage cheese / chive powder
fennel / linseed oil
22zł
Flatbread
regional chorizo / shallots / béchamel
22zł

MAIN DISHES

starters

Pelmeni dumplings
boar / smoked butter / dill
chive infused oil
19zł

Spring Flatbread
kohlrabi / ricotta from "Borowiecka Łąka"
chives / young shoots of peas
24zł

OUR SPECIALITY!

FISH

Wild Boar roast
baked potato purée / carrots in smoked paprika
king oyster mushroom
46zł

EXTRAS:
- Baked Potatoes | 6zł
- Fresh veggies salad | 8zł
- Homemade bread | 5zł

quinoa / crisp beer / seasonal vegetables
sauce with a hint of cinnamon and lime
38zł
zander fillet / crayfish necks / kohlrabi / dill
anise / herbs and garlic toasts / crayfish sauce
54zł

Opat from „Malinowej zagrody”
"opat" cheese / lettuce leaves / beetroot
marinated in wine / pomegranate /
cold pressed rapeseed oil
32zł

Duck from „Bukowieckiej Wędzarni”
smoked duck / salad leaves / tanned ricotta
yellow beetroot / vinegret with fermented garlic
36zł

Saute crimson filet

Traditional Royal Zander

DESSERTS

SALADS

SOUP

Bachus Plate
selection of homemade cold meats and regional
cheeses silage / homemade bread
60zł

Grilled chicken
chicken fillet / salad leaves / regional chorizo
topinambour / marinated carrot / vinegret
29zł

Rabbit leg
baked potato purée / caramelized, colored carrot
roasted leek / wheat beer based sauce
48zł

Polish „Surf’n’Turf”
beef sirloin / baked potato purée / crayfish necks
caramelized carrots in smoked paprika / crayfish sauce
120zł

Beef Tartare
mushrooms / shallots / pickled cucumber
yolk / homemade bread
38zł

Cream of crayfish
baked potatoes / crayfish necks
fennel / potato chips
24zł

Duck breast sous – vide
red cabbage purée / potato fondant greaves
parsley infused oil / demi-glace with rhubarb
46zł

Polish beef steak
karmelizowany bekon / zapiekane purée ziemniaczane
sos porter / czarna rzepa / celery
85zł

Souffle from „Malinowej Zagrody”
topinambour / physalis / cheese "abbot"
topinambour chips / fruits
23zł

Soup of the day
Ask our service!

Vegetable pouch
ricotta cheese / marinated beets
roasted beans / béchamel / salad leaves
29zł

Mini halva cake
halva / halva floss / almonds
honey sponge cake / white chocolate pebbles
17zł
White and red wine Ice cream
halva floss / fuits
18zł
Belgian chocolate mousse
dark and white chocolate
bergamot / brownie
21zł
Cheese selection
selection of regional cheeses
currant coulis / fruit chutney
45zł

*Our cuisine contains products that are allergens.
For details, please ask our service.

LIKE EVERYTHING? WRITE A REVIEW!

