
  

Menu degustacyjne 

Tasting Menu 
Aperitif 

Prosecco ‘Mucha’ Extra Dry, DOC Treviso, Italy, 125ml  

Amuse-bouche 
Polędwica z wosku pszczelego- wędzone żółtko, żel z liścia laurowego, pyłek kwiatowy 

Beeswax steak – smoked egg yolk, bay leaf jelly, pollen 

 
Pieczywo domowe, masło wędzone / Home-made bread, smoked butter 

 

Przystawki / Starters 
Śledź Matjas- chrzan japoński wasabi, awokado, ogórek, jabłko Granny Smith, puder z herbaty Matcha 

Matjas herring – Japanese wasabi horseradish, avocado, cucumber, Granny Smith apple, Matcha tea 

powder 

Wódka Baczewski 40ml / Baczewski vodka 40 ml  

 

Foir Gras - chałka, palone masło, czerwona porzeczka 

Foir Gras – challah, burnt butter, redcurrant 

Sauternes La Fleur Renaissance, AOC Sauternes, 100 ml 

 

Zupa / Soup 
Consommé z letnich pomidorów - Mozzarella, pomidorki koktailowe w dashi, bazylia 

Summer tomato consommé – Mozzarella, cocktail tomatoes in dashi, basil 

 

Pre deser- sorbet cytrynowy z Cava 

Pre-dessert – lemon Cava sorbet 
 

Dania główne / Main Courses 
Dorsz na velouté Martini- kopytka parmezanowe,  winogrono, sałata masłowa, piana z mleka 

Cod velouté in Martini – Parmesan potato dumplings, grapes, butter salad, milk foam 

Joseph Drouhin Chablis de Vaudon, AOC Chablis, 125 ml 

 

Żeberko wieprzowe - puree z pieczonego ziemniaka, pieczony seler, air bag, emulsja jabłkowa, 

remulada z selera, sos A Jus 

Pork rib – mashed backed potatoes, celery rémoulade, air bag, apple emulsion, A Jus sauce 

Ventisquero Reserva Syrah, Maipo Valley, 125 ml 

 

Deser / Dessert 
Miodowy sernik - lody sernikowe, piana z rokietnika, plaster miodu, pyłek kwiatowy 

Honey cheesecake – cheesecake ice cream, feathermoss mousse, honeycomb, pollen 
Graham’s tasting set 10YO, 20YO, 30YO, 3x30 ml 

 

Kawa Chemex / Chemex Coffee 
alternatywny sposób parzenia kawy przy Gościach  

alternative method of brewing coffee in front of guests 

Pettit Fours 
Cena/Price:  250  / 390  – Z DEDYKOWANYMI ALKOHOLAMI / INCL. DEDICATED LIQUORS 

Oferta dostępna codziennie, do zamówienia przez wszystkich Gości przy stole  
Available on a daily basis, to be ordered by all table guests 

 
 


