
Jeśli chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat składników poszczególnych dań,  
nasza obsługa jest do Państwa dyspozycji. Uprzejmie prosimy o przekazanie podczas składania zamówienia 

wszelkich informacji dotyczących Państwa diety, alergii lub nietolerancji pokarmowej. 
Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
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KAWIOR
Polski kawior „Antonius”  

– prosimy zapytać kelnera o dostępność

Siberian (30 gr)  325
Oscietra (30 gr)  425

Tost Melba, gotowane jajko, 
crème fraîche, szczypiorek

 PRZYSTAWKI 
Śledź

Filety ze śledzia, ogórek, rabarbar,  
młoda cebula, olej lniany, botwinka,  

młode ziemniaki z koperkiem  36

Tatar
Sezonowana wołowina, ogórek małosolny,  

grzyby enoki, majonez sardelowy,  
kawior z łososia, rzodkiewka  45

Foie gras
Torcik foie gras, biszkopt tymiankowy,  

jabłka, sorbet rabarbarowy  59

Troć 
Troć opiekana w popiele z trawy żubrowej,  

purée z groszku i owocu yuzu,  
piana z Żubrówki  39

Policzki z prosięcia
Policzki z prosięcia, botwinka,  

rabarbar z ogórkiem i chrzanem  37

Tagliatelle orkiszowe
Pesto z pieczonej młodej marchwi,  

sera Bursztyn i prażonego ziarna dyni,  
młody szpinak  35

Kopytka
Mini kopytka z grasicą cielęcą, kalarepa,  
pieczone pomidory, sos tymiankowy  39 

MENU DEGUSTACYJNE
~ Dostępne do godziny 21:30 ~

Tatar
Sezonowana wołowina, ogórek małosolny,  

grzyby enoki, majonez sardelowy,  
kawior z łososia, rzodkiewka
Wódka Ostoya Polska (20 ml)

,

Wódka Młody Ziemniak, Polska (20 ml)

Kopytka
Mini kopytka z grasicą cielęcą, kalarepa, pieczone 

pomidory, sos tymiankowy
Dog Point Sauvignon Blanc, Marlborough,  

Nowa Zelandia (75 ml)

COS RAMI, Sicily, IGT, Włochy (75 ml)

Rybna
Consommé rybne, młode warzywa, raki,  

emulsja koperkowa 
Pikes Riesling, Australia (75 ml)

Domaine du Chateau de Puligny-Montrachet  
Le Clos du Chateau Bourgogne Blanc, Burgundy,  

Francja (75 ml)

Królik
Comber z królika, sos z białego wina,  

kluseczki smażone z kurkami  
G.D. Vajra Langhe Rosso, Piedmont, Włochy (75 ml)

G.D. Vajra Langhe Rosso, Piedmont, Włochy (75 ml)

Ptysie
Crème chantilly, sorbet z czarnej porzeczki,  

ziemia czekoladowa
Weinlaubenhof Kracher Spätlese, Austria  (75 ml)

Grappa Le Giare Amarone (20 ml)

~ 195 menu ~ 295 z degustacją win  
~ 370 z degustacją win Coravin

  ZUPY  
Żurek

Zakwas żytni, kurki, palone ziemniaki, jajko  25

Zupa rybna
Consommé rybne, młode warzywa, szyjki rakowe, 

emulsja koperkowa  29

Zupa botwinkowa
Młode buraki, kurczak zagrodowy, kasza jaglana, 

ogórek, crème fraîche  27

 DANIA GŁÓWNE 
Turbot

Filety z turbota, kalarepa, rzodkiewka, risotto 
z botwinką, oliwa z planktonem, zioła  115

T-bone cielęcy
Cielęcina, wędzona oliwa, tymianek, cytryna, palone 

młode ziemniaki, młode warzywa  110

Perliczka
Pierś z perliczki nadziewana kurkami, kluseczki 

buraczane, ragoût warzywne z lubczykiem,  
sos tymiankowy  77

Kaczka
Połówka pieczonej kaczki, strudel rabarbarowy 

z gruszką i wanilią, młode buraczki,  
sos z wina Porto  90

Królik
Comber z królika, sos z białego wina,  

kluszeczki smażone z kurkami  85

Golonka
Golonka z prosięcia pieczona w niskiej 

temperaturze, młoda kapusta w stylu kimchi,  
chrzan z czarną porzeczką,  

młode ziemniaki z koperkiem  75

  DANIA Z GRILLA  
Dojrzewający polski antrykot z byka 300 g  120

Stek z polędwicy wołowej 220 g  150

Comber jagnięcy  97

Krewetki tygrysie  120

Medalion z łososia  70

Sola  150

Do dań z grilla polecamy sos do wyboru

Sosy
Masło ziołowe

Sos holenderski 

Sos wołowy

Sos pieprzowy

Sos z wina Porto

Sos tikka masala

 DODATKI 
15 pln każdy

Frytki

Ziemniaki smażone z ziołami

Purée ziemniaczane

Fasolka szparagowa z szalotką i winegretem

Szpinak sauté

Warzywa gotowane

Sałata ogrodowa z dresingiem francuskim

  DESERY  
Sery zagrodowe

Polskie sery zagrodowe, galaretka z czarnej 
porzeczki, marynowana gruszka  39

Tarta czekoladowa
Czekolada, truskawki,  
lody lawendowe  27

Beza
Chrupiąca beza, krem waniliowy,  

owoce  27

Kremówka
Chrupiące ciasto, krem malinowy,  

sos czekoladowy  27

Ptysie
Crème chantilly, sorbet z czarnej porzeczki,  

ziemia czekoladowa  27

Domowe lody
Lody śmietankowe, czekoladowe, truskawkowe 

z czekoladową kruszonką i bitą śmietaną  25


