


PRZYSTAWKI  |  STARTERS

DANIA GŁÓWNE Z RYB  |  MAIN COURSES (FISH)

BEFSZTYK TATARSKI 
aksamitna wołowina, marynowany borowik, 
korniszon, biała cebula, anchois, czerwona  
marynowana cebula, puder z oliwki, musztarda 
ziarnista (na życzenie podany z żółtkiem)

STEAK TARTARE 
velvety beef, marinated boletus, gherkin,  
white onion, anchovies, red marinated onion, 
olive powder, grainy mustard  
(served with egg yolk on request)

45 PLN 
180 g

SAŁATA Z KOZIM SEREM 
pieczony kozi ser, pistacje, orzechy laskowe, 
sałata, sos agrestowo-malinowy, truskawki, 
pomidory koktajlowe, czosnek, rozmaryn,  
olej, chili, chips z batata, sezam

GOAT CHEESE SALAD 
baked goat cheese, pistachios, hazelnuts,  
lettuce, raspberry and gooseberry sauce, 
strawberries, cherry tomatoes, garlic, rosemary, 
oil, chili, sweet potato chips, sesame

48 PLN 
250 g

BOWL Z TUŃCZYKIEM   
smażony stek z tuńczyka, czarny i biały sezam, 
miód, czarna soczewica, koper włoski, fasola 
edamame, dziki brokuł, pomidory koktajlowe, 
rzodkiewka, cieciorka, zielony sos

BOWL WITH TUNA 
fried tuna steak, black and white sesame,  
honey, black lentils, fennel, edamame beans, 
wild broccoli, cherry tomatoes, radish,  
chickpeas, green sauce

45 PLN 
350 g

KREWETKI Z CURRY  
grillowane krewetki, czosnek, olej, papryka, 
czerwona cebula, groszek, ananas, marchewka, 
pasta curry,  mleko kokosowe, koper

SHRIMP WITH CURRY 
grilled shrimp, garlic, oil, pepper, red onion, 
peas, pineapple, carrots, curry paste, coconut 
milk, dill

65 PLN 
150 g

STEK Z TUŃCZYKA  
grillowany stek z tuńczyka, ciecierzyca,  
szpinak, pomidory cherry, purée z kalafiora, 
pesto z pietruszki

TUNA STEAK
grilled tuna steak, chickpeas, spinach, cherry 
tomatoes, cauliflower purée, parsley pesto

73 PLN 
460 g

HALIBUT POD KRUSZONKĄ    
pieczony filet z halibuta, kruszonka z panko  
i pistacji, masło, ryż Arborio, mascarpone,  
marchewka, szparagi, groszek cukrowy,  
sos cytrynowy

HALIBUT UNDER A CRUMBLE 
baked halibut fillet, panko and pistachio  
crumble, butter, Arborio rice, mascarpone,  
carrots, asparagus, sugar snap peas,  
lemon sauce

73 PLN 
400 g

ZUPY  |  SOUPS

DANIA MĄCZNE  |  FLOUR DISHES 

PAPPARDELLE 
Z PISTACJOWYM PESTO   
pappardelle, pistacje, rukola, oliwa z oliwek, ser 
dojrzewający, czosnek,  pomidory koktajlowe 

PAPPARDELLE 
WITH PISTACHIO PESTO 
pappardelle, pistachios, arugula, olive oil,  
ripened cheese, garlic, cherry tomatoes

45 PLN 
350 g

Do przystawek podajemy na życzenie ciepłą bułeczkę  
ziemniaczaną lub wypiekany przez nas chleb z masłem.  
On request, the starters are served with a warm potato roll  

or bread baked by us, with butter.

ZUPA BENEDYKTYŃSKA 
borowiki, cebula, ziemniaki, jajko w koszulce

BENEDICTINE SOUP 
boletus mushrooms, onion, potatoes,  
poached egg

25 PLN 
250 g

KREM Z GROSZKU Z KURCZAKIEM  
purée z groszku, seler, ziemniaki, masło,  
śmietana, mięta, oliwa, trawa cytrynowa,  
gałka muszkatołowa, imbir, płatki chili,  
grillowany filet z kurczaka, prażony ryż

PEA CREAM WITH CHICKEN 
pea purée, celery, potatoes, butter, cream, 
mint, oil, lemongrass, nutmeg, ginger, chili 
flakes, grilled chicken fillet, roasted rice

25 PLN 
270 g

Bestseller

Nowość  /  New

Dania i napoje polskie /  Polish cuisine dishes and drinks

Dania wegetariańskie /  Vegetarian dishes
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PARFAIT JAGODOWE   
mus jagodowy, sos malinowy, beza, truskawki, 
maliny, borówki

BLUEBERRY PARFAIT  
blueberry mousse, raspberry sauce, meringue, 
strawberries, raspberries, blueberries

25 PLN 
150 g

TARTA CYTRYNOWA   
kruche ciasto, mus cytrynowy, beza, mięta

LEMON TART
shortcrust pastry, lemon mousse,  
meringue, mint

25 PLN 
130 g

DESERY  |  DESSERTSDANIA GŁÓWNE Z MIĘS  |  MAIN COURSES (MEAT)

STEK Z POLĘDWICY   
grillowany stek z polędwicy, ziemniak w łupinie, 
boczniaki, pak choi, bób, czosnek, imbir, chili, 
wino białe, olej sezamowy, sos sojowy, cukier 
trzcinowy, masło czosnkowe

SIRLOIN STEAK
grilled sirloin steak, baked potato,  
oyster mushrooms, pak choi, broad beans, garlic,  
ginger, chili, white wine, sesame oil, soy sauce, 
cane sugar, garlic butter

129 PLN 
500 g

HAMBURGER WOŁOWY   
bułka ziemniaczana, burger z Angusa, jajko, 
boczek, mozzarella, ogórek konserwowy,  
rukola, orzechy nerkowca, pomidor,  
sos majonezowy, frytki stekowe

BEEF BURGER 
potato roll, Angus burger, egg, bacon, mozzarella, 
pickled cucumber, arugula, cashew nuts, tomato, 
mayonnaise sauce, steak fries

59 PLN 
500 g

ŻEBERKA WIEPRZOWE   
żeberka wieprzowe gotowane w niskiej  
temperaturze, sos teriyaki, mąka kukurydziana, 
biały sezam, młoda marchewka, cukinia,  
szparagi, czerwona cebula, sos słodki chili

PORK RIBS 
Pork ribs cooked at low temperature, teriyaki 
sauce, corn flour, white sesame, young carrots, 
zucchini, asparagus, red onion, sweet chili sauce

65 PLN 
360 g

POLĘDWICZKA WIEPRZOWA  
Z SZYNKĄ DOJRZEWAJĄCĄ   
polędwiczka wieprzowa gotowana w niskiej 
temperaturze, szynka dojrzewająca, masło, 
szparagi, kalafior, sos kurkowy, purée z batatów, 
ser dojrzewający

PORK TENDERLOIN WITH  
MATURING HAM 
pork tenderloin cooked at low temperature, 
maturing ham, butter, asparagus, cauliflower, 
chanterelle sauce, sweet potato purée, ripened 
cheese 

69 PLN 
400 g

KURCZAK 
W WIOSENNYCH WARZYWACH   
gotowany w niskiej temperaturze i smażony 
filet z kurczaka z kostką, masło, czosnek,  
tymianek, dzikie brokuły, groszek cukrowy, 
pietruszka, papryka, olej, pomidor koktajlowy, 
polski ser dojrzewający, chlebek naan

CHICKEN IN GREEN VEGETABLES 
low temperature cooked and fried chicken 
bone-in fillet, butter, garlic, thyme, wild broccoli, 
sugar snap peas, parsley, pepper, oil, cherry tomatoes, 
long-matured Polish cheese, naan bread

69 PLN 
350 g

Szanowni Goście, w trosce o Państwa bezpieczeństwo  
pragniemy poinformować, że we wszystkich

naszych daniach mogą znajdować się składniki  
mogące wywołać alergie.  

 
O szczegóły prosimy zapytać obsługę kelnerską.  

Lista alergenów występujących w potrawach i napojach  
dostępna jest u obsługi.

Dear Guests, to ensure your safety we want to inform you that all 
our dishes may contain ingredients that may cause allergies.  

For more details, please ask the waiting staff.

W przypadku zamówienia room service do każdego 
rachunku doliczona będzie kwota 20 PLN.

For room service orders, PLN 20 will be added to each bill.

DESKA WĘDLIN LUB SERÓW    
 
CHARCUTERIE OR CHEESE BOARD 

45 PLN 
250 g
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WINA MUSUJĄCE  |  SPARKLING WINES

WINA BIAŁE  |  WHITE WINES

WINA CZERWONE  |  RED WINES

Cuvée Léonie Brut – Pinot Noir,  
Pinot Meunier, Chardonnay 
– Francja / France 
aromaty: żółte owoce tropikalne, 
suszone kwiaty
aromas: yellow tropical fruit, 
dried flowers

75cl 409 PLN

Prosecco Brut Tenuta  
Sant’ Anna – Glera
– Włochy / Italy
aromaty: brzoskwinia, melon, 
plaster miodu
aromas: peach, melon, honey comb

10/75cl 18/129 PLN

Prosecco Amanti  – Włochy / Italy
aromaty: brzoskwinia, gruszka
aromas: peach, pear

20cl 36 PLN

Chablis Le Classique  
– Chardonnay
– Francja / France 
aromaty: miód, świeże grzyby,  
runo leśne, minerały
aromas: honey, fresh mushrooms,  
undergrowth, minerals

15/75cl 67/329 PLN

Yealands Land Made  
– Sauvignon Blanc
– Nowa Zelandia / New Zealand
aromaty: agrest, porzeczka, tymianek,  
pokrzywa, minerały
aromas: gooseberry, currant, thyme,  
nettle, minerals

15/75cl 45/219 PLN

Ville De Colmar – Gewurztraminer
– Francja / France
aromaty: róża, imbir, melon, liczi
aromas: rose, ginger, melon, lychee

15/75cl 41/199 PLN

Solaris – Polska / Poland
aromaty: gruszka, brzoskwinia, miód
aromas: pear, peach, honey

15/75cl 40/195 PLN

Prinz Von Hessen Classic – Riesling
– Niemcy / Germany
aromaty: jabłko, cytrusy, grejpfrut,  
brzoskwinia
aromas: apple, citrus, grapefruit, peach

15/75cl 37/179 PLN

La Di Motte – Pinot Grigio  
– Włochy / Italy
aromaty: cytryna, limonka, zielone 
jabłko
aromas: lemon, lime, green apple

15/75cl 28/135 PLN

Broadleaf – Sauvignon Blanc  
– RPA / South Africa
aromaty: grejpfrut, limonka, mango, 
papaja
aromas: grapefruit, lime, mango, pa-
paya

15/75cl 20/99 PLN

Caiano Chianti Classico Riserva
– Sangiovese – Włochy / Italy 
aromaty: śliwka, beczka dębowa
aromas: plum, oak barrel

15/75cl 56/275 PLN

Caiano Chianti Classico  
– Sangiovese – Włochy / Italy 
aromaty: fiołki, wiśnia, czereśnia
aromas: violets, cherry, sweet cherry

15/75cl 39/189 PLN

Rondo-Regent  
– Polska / Poland 
aromaty: czereśnia, czekolada, drewno, 
dym, skóra
aromas: sweet cherry, chocolate, wood, 
smoke, leather

15/75cl 40/195 PLN

Panamera Cuvée  
– Cabernet Sauvignon 
– California, USA 
aromaty: wiśnia, malina, anyż,  
wanilia, czarny pieprz
aromas: cherry, raspberry, aniseed,  
vanilla, black pepper

15/75cl 37/179 PLN

Primitivo di Manduria Koine 
– Włochy / Italy  
aromaty: konfitury, czerwone owoce 
aromas: jam, red fruits

15/75cl 29/140 PLN

Rioja Paco Garcia Seis – Tempranillo 
– Hiszpania / Spain  
aromaty: truskawka, malina,  
czarna porzeczka, karmel, czekolada
aromas: strawberry, raspberry,  
black currant, caramel, chocolate

15/75cl 30/145 PLN

La Baume La Grande Olivette Merlot 
– Francja / France  
aromaty: czarna porzeczka,  
przyprawy
aromas: blackcurrant, spices

15/75cl 28/135 PLN

Caliterra Winemaker’s Selection  
– Carmenere – Chile 
aromaty: czekolada, tytoń,  
czarny pieprz, goździki
aromas: chocolate, tobacco,  
black pepper, cloves

15/75cl 23/109 PLN

Produkty polskie / Polish products

Bestseller

Nowość / New

Dostępny jest w sprzedaży dodatkowy asortyment napojów 
i alkoholi. O szczegóły zapytaj obsługę. 

An additional range of beverages and alcohols is available 
for sale. Please ask service for details.
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