PRZYSTAWKI / STARTERS
Ręcznie ugniatane pierożki z cielęciną (9 szt.)

27,-

Polish pierogi (ravioli) with veal (9 pcs)

Bliny z marynowanym łososiem, kwaśną śmietaną i kawiorem z pstrąga 34,Blini with marinated salmon slices, cream fresh and trout caviar

Kurki na maśle z koperkiem

35,-

Mushroom chanterelles with butter and dill

Carpaccio z avocado z pomidorem i grillowanymi krewetkami

36,-

Carpaccio avocado with tomato and grilled prawns

Carpaccio wołowe z oliwą truflową i kaparami

39,-

Beef carpaccio with truffle oil and capers

Tradycyjny tatar wołowy z domowymi piklami

41,-

Traditional steak tartar made with beef and homemade picles

Krewetki w esencji winno-maślanej z czosnkowymi grzankami

45,-

Prawns in the wine-butter essence with garlic croutons

Tatar z łososia z kaparami, jajkiem i szalotką
Salmon tartare with capers, egg and shallot onion

Gwarantując profesjonalny serwis pozwalamy sobie doliczyć 10 % do rachunku
We believe that our staff deserve a gratuity of 10% which we will add to your bill

49,-

SAŁATY / SALADS
Sałata z kurkami, serem pleśniowym i malinami

34,-

Salad with mushroom chanterelles, blue cheese and raspberries

Sałata Cezar z grillowaną piersią zagrodowego kurczaka

37,-

Caesar salad with slices of grilled chicken breast and anchovy dressing

Sałata z mozzarellą burrata, dojrzałym avocado i sosem pesto

39,-

Salad with mozzarella burrata, avocado and basil pesto

ZUPY / SOUPS
Chłodnik litewski z botwinką i jajem na twardo

19,-

Chilled Lithuanian beetroot soup with hard boiled egg

Rosół koperkowy

19,-

Broth with dill

DLA NAJMŁODSZYCH / FOR THE LITTLE ONES
Domowy rosół z makaronem

15,-

Home made broth with pasta

Ręcznie ugniatane pierożki z cielęciną (6 szt)

21,-

Polish pierogi with veal (6 pcs)

Kotleciki z ekologicznego kurczaka w chrupiącej panierce

25,-

Organic chicken cutlets in crispy breadcrumbs

Naleśniki z jabłkami i lodami waniliowymi
Gourmet pancakes filled with apple and vanilla ice cream

17,-

DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSES
Tagiatelle ze świeżymi kurkami na winie i parmezanem

33,-

Tagiatelle pasta with chanterelles mushroom, wine and parmesan cheese

Schabowy z młodymi ziemniakami i mizerią

35,-

Pork chop with new potatoes and cucumber salad

Naleśniki ze szpinakiem i duszonymi grzybami

35,-

Pancakes with spinach and braised mushrooms

Pulpeciki cielęce z puree ziemniaczanym i marchewką

37-,

Veal meatballs with mashed potato and carrots

Dorada z grilla w sosie z kolendry i marynowanych kaparów

45,-

Grilled bream with caper, coriander and lemon zest sauce

Miętus z puree koperkowo-cytrynowym, bobem oraz kurkami

54,-

Burbot with dill-lemon puree, broad beans and chanterelles

Pikantne żeberka z pieca z opiekanymi ziemniakami

55,-

Grilled spare ribs with spicy barbecue sauce

Pół kaczki z codziennego wypieku

59,-

Half of daily roasted duck

Stek z polskiej polędwicy ze szpinakiem i sosem kurkowym
Polish Beef steak with spinach and mushrooms sauce

75,-

DESERY / DESSERTS
Ciacho dnia

19,-

Cake of the day

Szarlotka z lodami waniliowymi

21,-

Apple pie with vanilla ice cream

Pascha litewska na musie z pomarańczy

23,-

Traditional Lithuanian cheesecake served with orange mousse and walnuts

Tort bezowy: każdego dnia inny
Layered meringue torte: a different every day

25,-

