M E N U

przystawki
starters
Śledź wędzony
zielony groszek / ziemniaki / salsefia / jabłko

49

Smoked Herring
green peas /potatoes / salsify / apple
Łosoś Gravadlax
szpinak / ogórek / musztarda / biała rzodkiew

45

~ 200 kcal

Gravadlax Salmon
spinach / cucumber / mustard / radish
~ 200 kcal

Ravioli z owocami morza
oliwa z wędzonych warzyw / kapary

53

Ravioli with seafood
olive oil from smoked vegetables / capers
Krewetki
bagietka / białe wino / czosnek

42

Prawns
baguette / white wine / garlic
Mule 250g
białe wino / natka pietruszki / cytryna

35

Mule 250 g
white wine / parsley / lemon
Sałatka z kaczką
pierś z kaczki / kozi seri / maliny / pieczone pomidory

39

Salad with duck
duck breast / goat cheese / raspberries / baked tomatoes
Tatar z buraka
jabłko / ogórek kiszony / gorczyca / szpinak
~ 200 kcal

Beetroot tartare
apple / pickled cucumber / mustard / spinach
~ 200 kcal

39

polski kawior antonius
polish antonius caviar

Jesiotr Siberian

30g

50g

390

650

430

710

Siberian Sturgeon
Jesiotr Oscietra
Oscietra Sturgeon

zupy
soups
Tradycyjny Żurek z borowikami

29

Żurek – a traditional Polish sour rye soup
with porcini mushrooms
Kaszubska zupa rybna z wędzonym węgorzem
ryby bałtyckie / koper / śmietana

36

Kashubian fish soup with smoked eel
Baltic fish / dill / cream
Krem z kiszonego ogórka
kminek / koper / suszona cebula
Cream of pickled cucumber
cumin / dill / dried onion

29

dania główne
main dishes
Ryba dnia
ryba z porannych łowów

cena dnia
price of the day

Fish of the day
fish from the morning catch		
Polędwica z Dorsza
jarmuż / pomidory / purée ziemniaczane / warzywa

62

~ 350 kcal

Cod sirloin
kale / tomatoes / mashed potatoes / vegetables
~ 350 kcal

Filet z jesiotra syberyjskiego
romanesco / koper włoski / raki / gratin ziemniaczane / kawior

89

Siberian sturgeon fillet
romanesco / fennel / crayfish sauce / potato gratin /caviar
Łosoś
zielony groszek / małże / sos holenderski

68

Salmon
green peas / mussels / hollandaise sauce
Czarne Tagliolini
owoce morza / pietruszka / pomidory / cukinia

65

Black Tagliolini
seafood / parsley / tomatoes / zucchini
Mule 500g
białe wino / pietruszka / cytryna / frytki

60

Mule 500g
white wine / parsley / lemon / French fries
Pierś z perliczki
polenta / marchewka / brzoskwinia

59

Perlice breast
polenta / carrot / peach
Pierś z kaczki
burak / romanesco / kalarepa / jabłko / pietruszka / malina

63

Duck breast
beetroot / romanesco / kohlrabi / apple / parsley / raspberry
Polska dojrzewająca polędwica wołowa
ziemniaki / warzywa konfitowane / sos pieprzowy / trufle
Aged Polish beef tenderloin
potatoes / confit vegetables / pepper sauce / truffles

99

desery
desserts
Tarta z owocami sezonowymi
śmietana / kruszonka / wanilia

25

Seasonal fruit tart
sour cream / crumble / vanilla
Czekoladowy fondant Valrhona
lody / wiśnia / pomarańcza

35

Valerhona chocolate fondant
ice cream / cherry / orange
Sernik
gruszka / trawa żubrowa / miód / fiołki

35

Cheese cake
pear / bison grass / honey / violets
Domowe lody i sorbety
cytryna / jabłko / jeżyna

25

Homemade ice cream and sorbets
lemon / apple / blackberry
Selekcja serów
sery francuskie / sery polskie

55

Cheese Selection
French cheeses / Polish cheeses

menu degustacyjne
tasting menu
5 dań / 8 dań
Dostępne dla minimum pięcioosobowej grupy
5 courses / 8 courses
A minimum of five people are required

240 / 300

napoje gorące
hot beverages
Espresso 3cl 		

14

Double espresso 6cl

22

American coffee 15cl		14
Kawa bezkofeinowa 		
Decaffeinated coffee 15cl

14

Cappuccino 20cl		18
Latte 22cl		18
Latte macchiato 22cl		18
Irish coffee 22cl		38
Herbata liściasta – różne smaki 20cl		16
Loose leaf tea – different flavors
Gorąca czekolada 22cl		14
Hot chocolate 22cl
Kawa mrożona 22cl		30
Ice coffee 22cl

napoje
soft drinks
WODA / WATER
Cisowianka classique / perlage 30cl / 70cl		14 / 19
Kinga pienińska 30cl / 70cl		14 / 19
Świeżo wyciskany sok grejpfrutowy 20cl		30
Freshly squeezed grapefruit juice
Świeżo wyciskany sok pomarańczowy 20cl		30
Freshly squeezed orange juice

aperitif
Ricard / lód lub woda 		
Ricard / ice or water

18

Hendrick’s Gin / tonik i świeży ogórek		
Hendrick’s Gin / tonic and fresh cucumber

44

Vodka / Gin Martini		

34

Campari Soda / sok pomarańczowy		
Campari Soda / orange juice

30

Kir Royal		

50

digestif
Wybór polskich wódek 3 x 2cl 		
Belvedere, Chopin, Ostoya
Selection of Polish vodkas 3 x 2cl
Belvedere, Chopin, Ostoya

55 		

Wybór koniaków 3 x 2cl 		
Hennessy X.O., Martell X.O., Remy Martin X.O.
Selection of cognacs 3 x 2cl
Hennessy X.O., Martell X.O., Remy Martin X.O.

150

Jägermeister		20
Branca Menta		

26

Chartreuse Jaune et verte		

32

Sambuca		26
Hennessy VS Cognac

42

piwa beczkowe
draught beer
Żywiec 30cl

		

14

Żywiec 50cl

		

22

piwo lokalne butelkowe
bottled local beer
Plażowe, Pils 50cl		26
Kurortowe, Witbier 50cl		26
Festiwalowe, Aipa 50cl 		

26

piwo butelkowe
bottled beer
Corona 33cl

22

Heineken 33cl 		

20

Żywiec 33cl 		

18

Żywiec bezalkoholowy 33cl 		16

siarczyny sulphites
orzechy nuts
soja soybeans
ryby fish
owoce morza seafood
skorupiaki shellfish
czosnek garlic
jaja eggs
mleko milk
gluten
gorczyca mustard seeds
łubin lupine
sezam sesame
seler celery

Potrawy przygotowywane są we wspólnym obszarze kuchni.
Dodatkowo, w wyniku zmian dostawców, wprowadzania zastępczych składników do dań, nowych
pozycji do menu czy metod ich przygotowania, może dochodzić do zmiany składu serwowanych
potraw. Z tych powodów nie możemy zagwarantować, że każda pozycja w naszym menu będzie
całkowicie wolna od alergenów.
Ceny w polskich złotych, zawierają VAT.
W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o podanie NIP podczas składania zamówienia.
Alkohol szkodzi zdrowiu.

Each restaurant dish is prepared in a common kitchen area.
Additionally, due to supplier changes, meal component substitutions, new menu items or methods
of their preparation, there may occur changes to the composition of the dishes served.
All prices are in PLN and are inclusive of tax.
If you would like to receive an invoice, please inform about it during placing your order.
Alcohol is harmful for your health.

