
Bogaty wybór win. Zapytaj kelnera o kartę win. / Polecamy wyjątkowe piwa.  / 

    Danie wegetriańskie / Vegetarian dish       Z orzechami / With nuts        Bezglutenowe / Gluten free

Przystawki / Starters

Tatar wołowy
 

Beef tartare
28 zł

Bresola wołowa 

Szparagi

 

aromatyzowana żelem miętowym, podawana z rzodkwią japońską   

Beef breasola 

 26 zł

z żółtkiem confitt serem dojrzewającym i kiełkami buraka  

maturing cheese and beet sprouts 20 zł

Terrina z sandacza   
wzbogacona pianą chrzanową i chrupiącym chipsem z jarmużu 

 

      

      

  

      

Sander terrine
 22 zł

Zupa z czerwonej cebuli  

with goats cheese praline 13 zł

Krem z zielonych szparagów i młodego bobu  

aromatyzowany oliwą pietruszkową  

 14 zł

Consome rybne z wędzonym pstrągiem i świeżym lubczykiem  

Fish consommé with smoked trout and fresh herbs  14 zł

Barszcz biały z jajkiem poszetowym 

i chrupiącym boczkiem przygotowanym metodą sous vide 

White borsch with poached egg and crispy bacon made sous vide 13 zł

NIEDZIELA: rosół z makaronem  

Sunday broth 13 zł

Zupy / Soups

Smażony jesiotr
podawany z kaszą bulgur, consome z rabarbaru i młodym buraczkiem

podawany z puree z czarnej soczewicy, sosem beurre blanc,
rzodkwią arbuzową oraz kieliszkiem koniaku Martell V.S.

black lentis, sauce beurre blanc, watermelon radish
and Cognac Martell V.S.

  
Fried sturgeon   
with groats bulgur, rhubarb consommé and young beetroot 41 zł

Pieczony pstrąg  
serwowany z puree z zielonego groszku i pieczonymi warzywami sezonowymi 
Baked trout 
served with green peas puree and baked seasonal vegetables 41 zł

Kulbin smażony

 

Fried kulbin (Argyrosomus regius)  
 

64 zł

Dania główne - rybne / Main courses - Fish

Do każdego dania serwujemy bukiet sezonowych warzyw
With every main course we will serve bouquet 

of seasonal vegetables

Polędwiczka wieprzowa  
podawana z puree z czerwonej soczewicy, żółtą fasolą i groszkiem cukrowym
Tenderloin of pork  

 36 zł

Filet z kurczaka kukurydzianego z puree z młodziutkiej marchewki   
pieczonym batatem i orzeźwiającą sałatką z rabarbaru i selera naciowego

 
roasted sweet potato and refreshing rhubarb and celery salad 28 zł

Królik w sosie z pieczonych warzyw  

 

 

 

 

 

Rabbit in sauce with baked vegetables 
 36 zł

Pastrami wołowe   
z musem z jabłek i pieczonymi warzywami sezonowymi  
Beef pastrami  
with apple mousse and baked seasonal vegetables 55 zł

Antrykot wołowy  
z puree z białej fasoli i sosem z pieczonego czosnku
Seasoned beef entrecote 
with white beans puree and garlic sauce 50 zł

Polędwica wołowa   
z sosem béarnaise i młodymi ziemniakami

 
with béarnaise sauce and young potatoes 69 zł

Burger Salina  
z frytkami i mixem sałat
Burger Salina   
with French fries and mix salad 30 zł

Ravioli z czosnkiem niedźwiedzim  
i emulsją maślano szpinakową
Ravioli with garlic    

 20 zł

Dania główne - mięsne / Main courses - Meat

Tagliatelle z wołowiną i karmelizowaną soją  
Tagliatelle with beef and caramelized soy  36 zł

 

  23 zł

Papardelle z suszonymi pomidorami i świeżym szpinakiem  
Pappardelle with dried tomatoes and fresh spinach  28 zł

  
 36 zł

Makarony, risotta / Pasta, risotto

Cezar z kurczakiem z grilla  
Ceasar salad with grilled chicken  22 zł

Sałatka z polędwicą, boczniakami i sosem ponzu  
 36 zł

Sałatka z krewetkami w tempurze i piklowanymi cytrusami 
Salad with shrimp in tempura and pickled citrus 30 zł

Sałatki / Salads

Stek z sezonowanej polędwicy wołowej 200g    
 57 zł

Stek z sezonowanego antrykotu wołowego 250g    
Seasoned beef entrecote 250 g  44 zł

Steki / Steaks

Blue
bardzo krwisty

Medium
średnio 
wysmażony

Rare
krwisty

Medium Well
dobrze 
wysmażony

Medium rare
średnio krwisty

Well done
bardzo dobrze 
wysmażony

Stopnie wysmażenia / Meat grades

Młode ziemniaki

Young potatoes  6 zł
   

Frytki  

French fries  7 zł

   

Batat pieczony    

Baked sweet potato 7 zł

Sos winny   

Wine sauce 8 zł

   Sos BBQ 

BBQ sauce 8 zł

   Mix sałat  

Mix salad  8 zł

   Bukiet pieczonych warzyw  

Bouquet of baked vegetables  10 zł

   Szparagi  

Asparagus  9 zł

   

   

Kefir   

Polish „kefir” 4 zł

Dodatki / Extras

  14 zł

Mus z białej czekolady  
z marakują, crunchem z musli pieczonego w miodzie i pistacji  

White chocolate mousse   

with maracuja, muesli crunch baked in honey and pistachios  14 zł

Parfait migdałowe ze słonym karmelem

Endywia z kozim serem i chipsem z buraka oraz guacamole  
Endive with goats cheese, beetroot chips and guacamole   22 zł

   

   

   

Almonds parfait served with salty caramel   14 zł

WEEKEND: Tartaletka cytrynowa z owocami sezonowymi  

Just at weekend: Lemon tartlet with seasonal fruits  14 zł

Desery / Desserts

KARTA WIOSENNA


