Zupy
ŻUREK ŚWIĘTOKRZYSKI
NA ZAKWASIE Z DODATKIEM BIAŁEJ KIEŁBASY (250g)
zakwas żytni, ziemniaki z bekonem, biała kiełbasa, chrzan, jajko 1,3,6,7,9,12

18 zł
KREM POMIDOROWY
Z MOZZARELLĄ I OLIWĄ BAZYLIOWĄ (250g)
pomidory, seler, pietruszka, marchew, cebula, ser mozzarella , bazylia, oliwa 7,9,12

16 zł
ZUPA SZEFA KUCHNI
(zupa dnia) (250g)
16zł

Przystawki
CARPACCIO WOŁOWE (100g)
polędwica wołowa, sałata lodowa, parmezan, oliwa grecka, kapary, oliwki1,3,7

38 zł
ŻOŁĄDKI Z RAKOWA DUSZONE W CEBULCE Z PIECZONĄ BAGIETKĄ (200g)
żołądki gęsie, cebula, wino białe, jałowiec, natka pietruszki, bagietka, rzodkiewka 1,7,12

26 zł
WĄTRÓBKI W CYDRZE (200g)
wątróbka drobiowa, cydr, cebula czerwona, jabłko, makaron 1,3,7,12

22 zł
KREWETKI TYGRYSIE (150g)
krewetki, sałata lodowa, ananas, słodkie chilli, pieczywo, masło, czosnek, pomidor koktajlowy 1,2,7,12

48 zł

Sałatki
SAŁATKA Z INDYKIEM NA RUKOLI
Z PARMEZANEM, SUSZONYMI POMIDORAMI
I SOSEM CZOSNKOWO-MIĘTOWYM (260g)
filet z indyka, rukola, pomidory suszone, ser parmezan, jogurt naturalny,
czosnek, mięta, bagietka, oliwa grecka, pomidor koktajlowy 1,3,7,8,9,12

32 zł
SAŁATKA GRECKA
Z PIECZONĄ BAGIETKĄ (260g)
ser feta, sałata lodowa, rukola, oliwki, papryka, pomidor, ogórek, cebula, bagietka,
sos vinaigrette 1,7,9,10

20 zł

Dania główne
TAGLIATELLE NERO Z KURCZAKA
NA FLANIE SZPINAKOWO-ŚMIETANOWYM
Z OLIWKAMI I PARMEZANEM (380g)
makaron tagliatelle z atramentem mątwy, filet z kurczaka, szpinak, śmietana wiejska, ser feta, oliwki,
pomidor koktajlowy, oliwa grecka, świeże zioła, parmezan, czosnek1,3,7,9,10,12

25 zł
RISOTTO Z SZAFRANEM,
GRZYBAMI, GRUSZKĄ I PARMEZANEM (380g)
ryż arborio, szafran, cebula, ser parmezan, wino białe, borowik, podgrzybek, masło, ocet balsamiczny,
gruszka, kurkuma 1,7,9,12

34 zł
WYKWINTNY SANDACZ (400g)
filet z sandacza, szpinak, ziemniaki, sos chrzanowy 1,4,7,12

48 zł
POLICZKI WOŁOWE Z GOŁĄBKIEM (450g)
wołowina, gołąbek z kapusty włoskiej z kaszą gryczaną i bekonem, cebula, sos pieczeniowy, borowik,
podgrzybek1,6,7,9,12

40 zł

SCHAB PO DIABELSKU (330g)
schab, bekon, ziemniaki, papryka, fasolka, pieczarka, pomidor koktajlowy, żubrówka 9

38 zł
KACZKA W POMARAŃCZY
Z DUETEM PUREE Z GROSZKU I MARCHEWKI (320g)
filet z kaczki, pomarańcza, papryka chilli, puree z marchewki, puree z zielonego groszku,
ziemniak, brandy, tymianek, cukier, cytryna, likier pomarańczowy 12

46 zł
KACZKA POLSKA (460g)
udko kacze, kopytka tymiankowe, kalafior romanesco, mirabelki, czosnek, wino czerwone 1,3,7,12

54 zł
PIEROGI NADZIEWANE BOCZNIAKAMI (300g)
boczniak, szynka wiejska, szczypiorek, cebula, masło, czosnek, jaja 1,3,7,9

26 zł

Desery
AKSAMITNA BEZA (180g)
beza, mus z mascarpone, orzechy włoskie, daktyle, sos z owoców leśnych 1,3,7,8

20 zł
SERNIK Z SOSEM TRUSKAWKOWYM (200g)
sernik wiejski, bita śmietana, truskawki 1,3,6,7,8

20 zł
PIECZONA SZARLOTKA
Z LODAMI WANILIOWYMI (200g)
szarlotka, jabłka, śliwka rendklody, lody waniliowe 1,3,6,7,8

20 zł

Sok
ze świeżych owoców i warzyw
Sok na wzmocnienie (250g)
jabłko, marchew, banan, kiwi, burak ćwikłowy

15 zł
Sok na bezsenność (250g)
pomarańcza, malina, jabłko

20 zł
Sok na zmęczenie (250g)
jabłko, marchew, pomarańcza, banan

15 zł
Sok ze świeżych pomarańczy (250g)
20 zł
Sok ze świeżych grejpfrutów (250g)
20 zł

