NA DOBRY POCZĄTEK
Chrupiący boczek

26 pln

mus z jabłka

22 pln

Grillowane kurze serca
dip szczypiorkowy, tost

21 pln

Skrzydełka z kurczaka

miód, zielona herbata, limonka, ketchup paprykowy

Sałata z awokado

25 pln

Duszone mule

mix prażonych orzechów, młody szpinak, jajko
przepiórcze, owoc granatu

Warzywa w tempurze

Wieprzowina w każdej postaci

25 pln

marynowany łosoś, sałata, piklowane warzywa,
majonez Chorizo

32 pln

Zupa rybna
Krupnik

sos Dancing Anchor, limonka

24 pln

gęsie żołądki, kasza owsiana, oliwa majerankowa

12 pln/szt

Shōyu-ramen

sos Mignonette, limonka

24 pln

kurczak, algi, jajko, makaron, kolendra

OD MORZA PO LĄD

OBOK TALERZA

39 pln

sałata, piklowany fenkuł, oliwa cytrynowa, bagietka

Dorsz

24 pln

consomme rybne, krewetka, dorsz, warzywa

26 pln

Chrupiące baby kalmary

Krewetki miso

97 pln

krewetki, langustynki, ostrygi, małże, sos Dancing Anchor,
sos mignonette

ZUPY

mix sałat, dressing mango, orzechy w słonym
karmelu, grzanka

Świeże ostrygi na lodzie

69 pln

chrupiący boczek, karkówka, łopatka wieprzowa, żebro
wieprzowe

Talerz owoców morza

32 pln

Sałata z kaczką

49 pln

cebula, czosnek, pomidory, wino, masło, pieczywo

kalafior, cukinia, brokuł, marchew, sos Dancing
Anchor

Gravlax

DO DZIELENIA SIĘ

Każdy dodatek

12 pln

glazurowane warzywa

57 pln

soczewica, warzywa z algami, sos kawiorowy,
palone orzechy

macaroni z serem

Łosoś szkocki

sałatka ziemniaczana z ogórkiem kiszonym i majonezem

puree ziemniaczano-chrzanowe

69 pln

puree z batata, tamaryndowiec, groszek,
biała rzepa, limonkowy crème fraiche

Pierś z kurczaka zagrodowego

frytki z parmezanem i oliwą truflową
pieczone ziemniaki z parmezanem

39 pln

sałata ziołowa z piklowanymi warzywami, prażone orzechy

marchew, kukurydza, młode ziemniaki, ziarna
słonecznika, consomme

Wolno duszone żebro wieprzowe

SOSY

42 pln

Dancing Anchor – syrop cukrowy, sos teriyaki, sos sojowy,
sok z limonki, sambal, kolendra

warzywa korzeniowe, puree z selera,
czekoladowo-kawowa marynata

Polędwica wieprzowa

majonez truflowy – majonez, pasta truflowa

46 pln

kasza mhammas, suszone grzyby, kalafior, brokuł,
sos z palonego czosnku

Poliki wieprzowe

sos z palonego czosnku – czosnek, masło, śmietana

39 pln

gratin z selera, młoda marchew, sos chrzanoworozmarynowy

Pieczone awokado

36 pln

Sernik
36 pln

22 pln

Mus z białej czekolady i koziego sera
ciastko, mango, mięta

duszona kiszona kapusta, pomidor, piklowany
ogórek, sos ajwar, frytki z batata

Burger z filetem kurczaka

DESER
musy owocowe, migdały

pomidorowe concasse, jajo, parmezan

Burger z łopatką wieprzową

ketchup paprykowy – papryka, czerwona cebula, sok
jabłkowy, ocet

Kokosowa panna cotta
marakuja, kruche ciasto

36 pln

szpinak, jajo sadzone, cukinia grillowana, majonez
truflowy, frytki z batata

Jedzenie
Jeżeli mają Państwo alergię pokarmową, proszę poinformować nas o tym przy składaniu zamówienia.
Lista alergenów dostępna u obsługi na życzenie.
Ceny zawierają VAT i nie obejmują obsługi.
Przy stołach od 6 osób doliczamy 10% za obsługę do końcowego rachunku.

22 pln

22 pln

