Przystawki
Tatar ze śledzia/wiejska śmietana/racuszek ziemniaczany/kawior z pstrąga

200 g /25,00 zł

Befsztyk tatarski/musztarda francuska/kapary/pieczarka marynowana/żółtko

200 g /32,00 zł

Sałatki
Mix Sałat/pomarańcze/ciecierzyca/pomidor koktajlowy/krążki cebulowe/grillowana
cukinia/orzechy/kiełki/dresing vinegrett

300 g /29,00 zł

Liście świeżego szpinaku/gruszka/suszone pomidory/pestki słonecznika/ ser dojrzewający/dresing
vinegrett /smażone krewetki lub kurczak
grillowany kurczak
300 g /34,00 zł
smażone krewetki

300 g /39,00 zł

Bukiet warzyw (mix sałat, pomidor, ogórek, sezam) sosy: vinegratt, jogurtowy

300g / 23,00 zł

Zupy
Bulion z pieczonej kaczki/makaron domowy

300 ml /17,00 zł

„Dziadówka'' - kaszubska zupa ziemniaczana /pyzy z okrasą

300 ml /21,00 zł

Rybna - aromatyczny bulion na ostro/ryby morskie/ratatouille warzywny/kolendra

300 ml /31,00 zł

Krem z białych warzyw / prażone płatki migdałów

300mi /22,00 zł

Dania główne
Makaron aioli z krewetkami

200 g /31,00 zł

Kopytka gnocchi z ciecierzycą, pieczarkami, bobem i suszonymi pomidorami,liście szpinaku
280 g /36,00 zł
Pieczony filet z łososia z serem pleśniowym i migdałami/puree z białych warzyw
/jabłko z batatami

180 g /59,00 zł

Polędwica z dorsza /ziemniaki pieczone /sos imbirowy z kardamonem/ mix sałat

160 g /52,00 zł

Pierś z kurczaka nadziewana szpinakiem i serem pleśniowym/karmelizowana marchewka ze szparagami
/pieczone ziemniaki / sos śmietankowo-koperkowy
180 g /38,00 zł
Pierś z kaczki/puree ziemniaczane/ czerwona kapusta / sos śliwkowy

180 g /51,00 zł

Policzki wołowe wolno gotowane z sosem musztardowym/pieczone buraczki/kopytka gnocchi
230 g /58,00 zł
Żeberka wołowe w sosie teriyaki/ ziemniaki opiekane/mizeria

230 g /56,00 zł

Schabowy z kością /kapusta zasmażana/młode ziemniaki z koperkiem

230 g /48,00 zł

Domowa pierogarnia
Codziennie wyrabiane pierogi z farszami z sezonowych produktów:
- pierogi z kapustą i grzybami
porcja 6szt /29zł
porcja 9sz/ /39zł
- pierogi z kaczką

porcja 6szt /31zł
porcja 9szt /43zł

- pierogi ruskie

porcja 6szt /26zł
porcja 9szt /35zł

Dodatki
Puree ziemniaczane

150 g / 9,00 zł

Ziemniaki gotowane/Pieczone

150 g /8,00 zł

Frytki

150g /11,00 zł

Frytki z batatów

150g / 15,00 zł

Frytki stekowe

200g / 19,00 zł

Warzywa gotowane

150g /12,00 zł

Kapusta zasmażana

150 g /11,00 zł

Kapusta czerwona zasmażana

150 g / 9,00 zł

Pieczone buraczki

150 g /10,00 zł

Desery
Deser Pavlova z nowoczesnej wersji
Krucha beza / owoce leśne / czekolada

20,00 zł

Panna Cotta mini / mus z czarnej porzeczki

12,00 zł

Szarlotka z bitą śmietaną

19,00 zł

Torcik marakuja mango rokitnik/ crunch

21,00 zł

Menu dla dzieci
Ulubiona zupa przedszkolaków
Pomidorowa z makaronem / Rosół

180 ml /13,00 zł

Kurczak Mały
Chrupiąca pierś z kurczaka ,domowe frytki, surówka z marchewki

160 g /25,00 zł

Hannah Montana
Spaghetti bolognese

180 g /25,00 zł

Paluszki rybne , kulki ziemniaczane+colesław

220 g/ 24,00 zł

Deser Smerf Łakomczuch
Deser lodowy z owocami i bitą śmietaną
zł

160 g /22,00

Deska SURFERA maxi
Langost Rebozozado sin cola (krewetki- 5szt)
Boguerion enharinado (szprot – 5szt)
Tingatao spring (sajgonki vege – 5szt)
Nugets ( 5szt)
Skrzydełka pikantne (5szt)
Krążki cebulowe/ frytki/ mix dipów/ ogórek konserwowy/ pieczarka marynowana

119,00 zł

Deska SURFERA mini
Langost Rebozozado sin cola (krewetki- 3szt)
Boguerion enharinado (szprot – 3szt)
Tingatao spring (sajgonki vege – 3szt)
Nugets (3szt)
Skrzydełka pikantne (3szt)
Krążki cebulowe/ frytki/ mix dipów/ ogórek konserwowy/ pieczarka marynowana

89,00 zł

Sajgonki
Rollitos de primavera – sajgonki vegetariańskie/ sos sojowy/ imbir

250g/ 25,00 zł

Rollitos de primavera – sajgonki vegetariańskie/ sos sojowy/ imbir

150g/ 17,00 zł

