Menu

Przystawki zimne i gorące
Tatar z łososia

19 zł

(cebulką czerwona, kapary, pomidor suszony, kawior)

Tatar z polędwicy wołowej

21 zł

(podawany z cebulą, ogórkiem i pieczarkami marynowanymi
z żółtkiem )

Wątróbka drobiowa

17 zł

(wątróbka z indyka z jabłkami, grzybami i cebulką, gorące naczynie)

Krewetki Black Tiger
(5szt podawane w winnym sosie francuskim gorące naczynie )

22 zł

Sałatki
Sałatka cezara

15 zł

(mix sałat, grillowany kurczak, boczek, grzanki, parmezan,
ogórek pomidor, sos cezar)

Sałatka z łososia

16 zł

(mix salat, łosoś wędzony, jajko, pomidor, ogórek,
oliwki czarne, sos vinegrette, grzanka)

Sałatka grecka

13 zł

(sałata lodowa, ser feta . pomidor, ogórek, papryka,
cebula czerwona oliwki, sos vinegrette, grzanka)

Sałatka A’la Aleksandria
(mix sałat, ser camembert, kawałki panierowanego kurczaka,
ogórek jajko, pomidor, cebula czerwona, rzodkiewka, kiełki soi,
sos śmietanowo czosnkowy)

14 zł

Zupy
Rosół z makaronem

10 zł

Żurek z jajkiem i kiełbasą

10 zł

Pomidorowa z makaronem

9 zł

Dania główne
Pstrąg Pieczony

32 zł

(pstrąg, sos chrzanowy, swojskie frytki
z ziemniaka i marchewki, brokuł)

Filet z łososia

33 zł

(łosoś, makaron tagliatella, sos kaparowo-koperkowy

Schab tradycyjny panierowany

19 zł

(schab, ziemniaki puree, kapusta zasmażana

Pierogi ruskie

10 zł

Pierogi z mięsem

11 zł

Pierogi z kapustą i grzybami

11 zł

Garniec pierogów

25 zł

(trzy rodzaje pierogów 30 sztuk)

Dania główne
Grillowana karkówka w ziołach

27 zł

(karczek, ziemniaki patelni z cebulką, zestaw surówek)

Stek z polędwicy wołowej

48 zł

(polędwica, sos pieprzowy z dodatkiem brandy,
frytki steakhouse, sałata, pomidor, ogórek

Placek po węgiersku

19 zł

(podawany z zestawem)

Filet z kurczaka z pomidorami

26 zł

Penne z kurczakiem

19 zł

(makaron penne z sosem śmietanowo szpinakowym
z nutą sera brie i parmezanu)

Pieczone polędwiczki wieprzowe
(polędwiczka, sos borowikowy, ziemniaki z tymiankiem, ćwikła)

30 zł

Pizza
Margherita 13,00/23,00 zł
(sos pomidorowy, ser, pomidory, oregano, bazylia)

Grecka 17,00/25,00 zł
(sos pomidorowy, ser, cebula, oliwki, szynka, papryka, mozzarella, oregano)

Tuńczyk 17,00/25,00 zł

(sos pomidorowy, ser, cebula, tuńczyk, kukurydza, tymianek)
Chłopska 18,00/26,00 zł
(sos pomidorowy, boczek, kurczak, kukurydza, oregano, bazylia,
ser, pieczarki, papryka)

Wegetariańska 17,00/26,00 zł
(sos pomidorowy, papryka, pieczarki, fasola, cebula, ser, oregano, bazylia,
kukurydz, groszek)

Peperoni 18,00/26,00 zł
(sos pomidorowy, czosnek, ser, papryka, szynka, kurczak,
pomidor, oregano, salami, bazylia)

Capriciosa 18,00/26,00 zł
(sos pomidorowy, szynka, pieczarki, kukurydza, papryka, ser, oregano)

Prosciutto 20,00/29,00 zł
(Włoska szynka sezonowana, ser Grand Padano, ser, pomidorki koktajlowe,
rudola, sos pomidorowy

Caprese 18,00/20,00 zł
(sos pomidorowy, ser, rukola, pomidorki koktajlowe, bazylia, krem balsamiczny

Desery
Pucharek lodowy z owocami 10 zł
Tiramisu 12,00 zł
Szarlotka 10,00 zł
Krem Brulee 11,00 zł
Brownie 10,00 zł

