Na wszystkie dania udzielamy rabat 20%

Tagliatelle Aglio Olio z rukolą
czosnkiem i pomidorkami 300g

29zł

Tagliatelle z królewskimi krewetkami
w złocistym sosie szafranowym 360g/90g

44zł

Tagliatelle z kurczakiem w sosie
gorgonzola ze szpinakiem i pomidorkami
suszonymi 550g/120g

35zł

39zł

38zł

Tagliatelle Alla Roberto z polędwicą
wołową pieczarkami i marynowanym
pieprzem 400g/100g

79zł

Dania główne
Polędwiczka wieprzowa 240g/140g

Szef kuchni poleca
Przystawka
Sashimi / polędwica wołowa / prażony

32zł

czosnek / sos ponzu
Zupy
Krem z dyni / smażony borowik

18zł

Makaron
Tagliatelle z borowikami
Danie główne
Grillowany comber jagnięcy / kaszotto
/ mix sałat

44zł

w sosie borowikowym, pieprzowym lub gorgonzola

Saltimbocca di barnzino / szałwia /
55zł
szynka parmeńska / gnocchi / sos pomidorowy
/ rukola z parmezanem

Przystawki
Śledź z ogórkiem konserwowym
i cebulą 150g

Makarony

Roladka wieprzowa z podgrzybkami
w sosie śmietanowym 240g/150g

45zł

Tradycyjny kotlet schabowy z kością 280g

24zł

Tomahawk stek Angus od 1kg

19zł/100g

24zł
Stek z polędwicy wołowej z sosem

79zł

borowikowym, pieprzowym lub gorgonzola

Tatar z polędwicy wołowej podany
z pieczywem czosnkowym 350g/130g

35zł

Carpaccio z polędwicy wołowej 150g/90g 29zł

300g/200g

Wołowina w sosie koperkowo
chrzanowym 180g/130g

45zł

Carpaccio z kaczki podane 150g/90g
na miodowym sosie Dijońskim

28zł

Kaczka z gruszką i orzechami
w karmelu 470g/300g

69zł

Owczy ser z grilla otulony soczystym
boczkiem120g

22zł

Pieczone gęsie udko w sosie
własnym 300g/200g

49zł

Złociste kalmary

29zł

De volaille 150g

29zł

160g/100g

serwowane z sosem czosnkowym

Kurczak z warzywami na ostro 350g/130g 36zł
38zł

Wątróbka drobiowa podana na
45zł
chrupiących plackach ziemniaczanych 400g/150g

Zupy
Tradycyjny żurek z jajkiem 250ml

18zł

Ryby

Domowy rosół z makaronem 250ml

15zł

Rubinowy barszcz z krokietem 200ml/120g

16zł

Podsmażane krewetki tygrysie
w pesto prowansalskim 320g/150g

Zupa z owocami morza i chilli 250ml 22zł
Krem z borowików 250ml
Sałatki
Sałatka z kozim serem 280g/40g

Dorsz saute podany z sosem
z marynowanego pieprzu 250g/150g

42zł

Dodatki
Ziemniaki z patelni z koperkiem 180g

29zł

35zł

Mieszanka sałat, pomidor, ogórek, kukurydza,
czerwona cebula

Sałatka morska 280g/100g

29zł

200g

Łosoś podany na szpinaku 280g/170g 39zł

19zł

Mieszanka sałat, orzechy włoskie, tymianek, granat,
gruszka, ogórek, pomidory suszone, czerwona cebula

Sałatka z kurczakiem 280g/120g

Pstrąg z grilla

Ziemniaki gotowane 200g

55zł

Krewetki tygrysie, kalmary, szyjki rakowe, sałata
zielona, rukola, oliwki, pomidorki koktajlowe, ogórek,
cebula, ser sałatkowy

9 zł

Frytki 150g

9 zł

Ryż na ostro z warzywami 170g
Puree ziemniaczane 180g

9 zł

9 zł
`

9 zł

Zestaw surówek 150g

9 zł

Zestaw sałat z winegretem 80g

9 zł

Szpinak 160g

10zł

Buraczki z tartym chrzanem 160g

9 zł

Warzywa grillowane/gotowane 230g 12zł

Kluski śląskie 150g

9 zł

Kapusta zasmażana 200g

9 zł

Desery
Jabłecznik na ciepło z sosem
waniliowym 220g

22zł

Beza serwowana z sosem mascarpone
oraz konfiturą borówkową 150g/50g

19zł

Tort mascarpone ze świeżymi owocami

17zł

Krem z marakui przełożony kruchym
ciasteczkiem z kremem Chantilli oraz
karmelizowanymi orzechami

18zł

