
 

MENU DEGUSTACYJNE 

 

Tatar z polędwicy wołowej 

parmezan, rukola, brandy, musztarda francuska 

Foie gras po francusku na ciepło 

konfitura z czerwonej cebuli, grzanka 

 

Krem ze szparagów  

creme fraiche 

 

Sorbet cytrynowy 

wino musujące 

 

Filet z labraksa 

pieczone ziemniaki, grillowana papryka, cukinia, boczniak 

 

Comber z jelenia 

puree tymiankowe, palony por, żurawina, nasiona sosny 

 

Sorbet i lody molekularne 

mrożone przy stole za pomocą ciekłego azotu 

 

MENU DEGUSTACYJNE 195.00 

Oferta dostępna codziennie, do zamówienia przez wszystkich gości przy stole 

 

 



Przystawki 

 

Zielone szparagi                                                                                                                                                        25.00 

rzodkiewka, jogurt, limonka 

 

Śledź Matjas w śmietanie                                                                                                                                24.00 
pieczony ziemniak,  jabłko, cebula 
 
Tatar z łososia                                                                                                                                                           30.00 
awokado, creme fraiche, kawior z pstrąga 
 
Pierożki z kaczką                                                                                                                                                       28.00 
mus z grzybów, jałowiec, gruszka 
 
Carpaccio z jelenia                                                                                                                                                   30.00 
jajko przepiórcze, kapary, parmezan 
 
Tatar z polędwicy wołowej                                                                                                                                    34.00 
parmezan, rukola, brandy, musztarda francuska, anchois  
 
Krewetki tygrysie smażone na klarowanym maśle                                                                                          37.00 
młody szpinak, pomidorki cherry, czosnek, papryczka chili 
 
Foie Gras po francusku na ciepło                                                                                                                         60.00 
konfitura z czerwonej cebuli, grzanka 
 
 

Zupy 
 

 
Rosół                                                                                                                                                                           18.00 
pierożki, marchew, kolendra 
 
Żurek z puree z chrzanem                                                                                                                                       18.00 
podgrzybki, chipsy z prosciutto 
 

Krem z białych szparagów                                                                                                                                20.00 
creme fraiche 
 

Krem z pieczonej papryki                                                                                                                                20.00 
feta, pistacje 
 
 

 - danie wegetariańskie 
 

 
 



Dania główne 
 

 
Kurczak kukurydziany z kurkami                                                                                                                           39.00 
puree z korzenia pietruszki, bób, cukinia, marchewka 
 

Risotto z truflami                                                                                                                                                39.00 
borowik, podgrzybek, boczniak, kurki, parmezan 
 
Udo z gęsi                                                                                                                                                                   55.00 
marchewka julien z imbirem, ravioli z soczewicą i wędzonką 
 
Pierś z kaczki                                                                                                                                                              55.00 
buraczki, gratina ziemniaczana, konfitura z czerwonej cebuli, gruszka w winie 
 
Cielęcina duszona w maśle z borowikami                                                                                                           59.00 
kluski francuskie ze szpinakiem, szparagi 
 
Comber z jelenia                                                                                                                                                       75.00 
puree tymiankowe, nasiona sosny, palony por, sos żurawinowo- winny 
 
Stek z polędwicy wołowej zapiekany z gorgonzolą                                                                                           85.00 
ravioli z ricottą, gruszka, młody szpinak, mus z truskawki 
 
Chateaubriand z sosem Bearnaise bitym na parze                                                                                            89.00 
uszka z ogonami wołowymi, krokiety, szparagi, cukinia 
 
 

Ryby i owoce morza 
 
Dorsz                                                                                                                                                                          49.00 
pak choi, szpinak, soczewica beluga 
 
Łosoś z sosem Bearnaise                                                                                                                                        49.00 
ravioli z gruszką i ricotta, cukinia, szparagi 
 
Mule flambirowane                                                                                                                                                45.00 
białe wino, śmietana, czosnek, cebula, koperek 
 
Labraks filetowany przy stole                                                                                                                              60.00 
pieczone ziemniaki, grillowana papryka, cukinia, boczniak 
 
Labraks pieczony w soli morskiej filetowany przy stole                                                                                65.00 
świeże liście sałaty, ryż jaśminowy 

 czas przygotowania jest dłuższy niż pozostałych dań z menu 

  - danie wegetariańskie 

 



Desery 

 

 
Creme brulee                                                                                                                                                            18.00 
 
Sernik z bakaliami na gorąco                                                                                                                                 18.00 
wiśnie 
 
Beza z marakują i truskawkami                                                                                                                            22.00 
krem z mascarpone, granat 
 
Fondant czekoladowy                                                                                                                                             22.00 
lody pistacjowe 
 
Lody chałowe                                                                                                                                                            22.00 
krem z kukułki, kruszona beza, sos waniliowy           
 
Selekcja trzech deserów                                                                                                                                         30.00 
fondant czekoladowy/ creme brulee/ domowe lody chałowe 
 
Selekcja serów                                                                                                                                                         35.00 
konfitura figowa  
 
 

Lody molekularne 
 

 
Sorbety i lody o różnych smakach                                                                                                                       45.00 
mrożone w sposób molekularny przy stole za pomocą ciekłego azotu 
 

Sorbety i lody o różnych smakach z alkoholem                                                                                               60.00                                                                                                                          
mrożone w sposób molekularny przy stole za pomocą ciekłego azotu 

 
 

 

 

 


