
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 bil

PRZYSTAWKI / STARTERS

Pikantne krewetki w sosie maślano-czosnkowym z chorizo  45,-
Spicy prawns in butter-garlic sauce with chorizo

Frytki z batatów z dipem pomidorowym i majonezem siracha                                     23,-                                 
Sweet potato fries with dips

Smażone kalmary z pikantnym sosem pomidorowym                                                  39,-
Fried calamari with spicy tomato sauce

Wiejska kiełbasa z grilla z sałatką ziemniaczaną                                                           29,-
Grilled country sausage with potato salad

Warzywa grillowane z winegretem musztardowo-miodowym 29,-
Vegetables grilled with mustard-honey vinaigrette

Talerz kolorowych pomidorów na musie z koziego sera z grillowaną sałatą       33,-
A plate of colorful tomatoes with goat cheese mousse with grilled romaine lettuce

Grillowany camembert z salsą ananasową                                                                      36,-
Grilled camembert with pineapple salsa

Bagietka zapiekana z mozzarellą i pomidorami                                                              29,-
Baguette baked with mozzarella and tomatoes

Aromatyczny tatar wołowy z domowymi piklami                                                          45,-
Aromatic beef steak tartare served with homemade pickles
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SAŁATKI / SALADS
Sałata CEZAR z piersią zagrodowego kurczaka lub krewetkami    36,-/43,-
Caesar salad with slices of grilled chicken breast or shrimps

 

Sałata z arbuzem i fetą w sosie miętowym                                                                         32,-
Lettuce with watermelon and feta cheese in mint sauce

Sałata z haloumi, pomarańczami, orzechami i jabłkowym winegretem                             36,-
Lettuce with halloumi, oranges, nuts, and apple vinaigrette

Carpaccio z awokado i pomidora malinowego z krewetkami z sosem z kopru włoskiego 43,-
Raspberry tomato and avocado carpaccio with prawns and fennel sauce

Melon z szynką parmeńską i czarnymi oliwkami                                                              34,-
Melon with Parma ham and black olives

ZUPY/SOUPS

Tradycyjny chłodnik litewski     21,-
Traditional Lithuanian cold soup

Zupa pomidorowa                                                                                                              19,-
Tomato soup

Zupa dnia (zapytaj kelnera) 
Soup of the day (ask the waiter)
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DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSES

Bakłażan zapiekany z mozzarellą i pomidorem malinowym                                             31,-
Eggplant baked with mozzarella and raspberry tomato

Soczyste plastry cielęciny w sosie kurkowym z fasolką szparagową i puree ziemniaczanym
Juicy slices of veal in chanterelle sauce with green beans and mashed potatoes               56,-

Karkówka w ziołach z ogórkiem małosolnym, ziemniakami z grilla i tzatzikami             41,-
Pork neck in herbs with pickled cucumber, grilled potatoes and tsatsikami

Żeberka BBQ z sosem diabelskim , sałatką i frytkami   59,-
BBQ ribs with spicy sauce, salad, and fries

Hamburger wołowy z ogórkiem małosolnym, pomidorem, cebulą, z sosem bbq i           39,-      
majonezowo-sojowym z chili i limonką 

Dodatek ser 5,- Dodatek boczek 5,-                                                                            
Beef hamburger with pickles, tomato, onion, bbq sauce and soy-mayonnaise with chili and 
lime

Dorada z sosem kaparowo-bazyliowo-oliwkowym z rukolą                                              57,-
Dorada with caper-basil-olive sauce with rocket salad

Stek z halibuta z frytkami i sałatą                                                                                       61,-
Halibut steak with fries and lettuce

Łosoś z grilla z fasolką szparagową i groszkiem cukrowym z sosem holenderskim         79,-
Grilled salmon with green beans and sugar snap peas with hollandaise sauce

Udka z kurczaka marynowane w sosie teriaki z grillowanymi warzywami i frytkami       39,-
Chicken thighs marinated in teriyaki sauce with grilled vegetables, and fries

Kotlet jagnięcy z grillowanymi ziemniakami z pastą z bobu i groszku z miętą                 89,-
Lamb chop with grilled potatoes, broad beans, peas and mint paste
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DODATKI I SOSY:
Frytki 12,- ziemniaki z grilla 12,-  mix zielonych sałat  10,- grillowane warzywa 16,-

Side orders: French fries 12,- grilled potato 10,-  mixed salad 10,- grilled vegetables 16,-

Tzatziki 6,- pikantny 4,- musztarda 4,-ketchup 4,-

Tzatziki 6,- spicy sauce 4,- mustard 4,- ketchup 4,-

DLA NAJMŁODSZYCH / FOR THE LITTLE ONES

Zupa pomidorowa z makaronem                                                                                         19,-
Tomato soup with noodles

Grillowany kurczak z frytkami i surówka z marchewki                                                      23,-
Grilled chicken with fries, and carrot salad

Paluszki rybne z sandacza z frytkami i sałatką                                                                    26,-
Zander fish fingers with french  fries and salad
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DESERY/DESSERTS

Sernik z białą czekoladą        27,-
Cheesecake with white chocolate

Tort bezowy, każdego dnia inny…        28,-
Meringue torte: a different every day…

Krucha tarta z owocami 23,-
Seasonal fruit tart

Deser lodowy “ZIELNIK”                                                                                   22,-
Ice cream dessert 

Szarlotka                                                                                                              21,-
Apple pie                                                                                             

Ciacho dnia 
Pastry of the day 

(o dzisiejszy wybór świeżych wypieków zapytaj kelnera)
(ask the waiter for today’s pastries)


