
KARTA SEZONOWAKARTA SEZONOWA
Seasonal cardSeasonal card

PrzystawkaPrzystawka
StarterStarter

Rydze z patelni na maśle z grzanką tostową                                                                                                          20 PLNRydze z patelni na maśle z grzanką tostową                                                                                                          20 PLN
Riga fried in butter with toast

                                                                                                      
ZupaZupa
SoupSoup

Kremowa porowa z szaszłykiem z krewetekKremowa porowa z szaszłykiem z krewetek                                                                                                                 18 PLN                                                          18 PLN
Creamy leek soup with shrimp shashlik

Danie GłówneDanie Główne
Main courseMain course

Trio z gęsi dla 2 osób; Filet z gęsi z jabłkiem i frużeliną wiśniową, ćwiartki ziemniaczane; Pierogi z gęsiną;  110 PLNTrio z gęsi dla 2 osób; Filet z gęsi z jabłkiem i frużeliną wiśniową, ćwiartki ziemniaczane; Pierogi z gęsiną;  110 PLN
Gołabki z gęsina i sosem z grzybów leśnychGołabki z gęsina i sosem z grzybów leśnych     
Goose trio for 2 people; Goose fillet with apple and cherry frit, potato quarters; Goose dumplings;
Stuffed cabbage with goose meat and forest mushroom sauceStuffed cabbage with goose meat and forest mushroom sauce

Comber jagnięcy z kością, talarki ziemniaczane, sos czosnkowo-ogórkowy, pieczarki faszerowane                   65 PLNComber jagnięcy z kością, talarki ziemniaczane, sos czosnkowo-ogórkowy, pieczarki faszerowane                   65 PLN
zapiekane serem                                                                                                                                              zapiekane serem                                                                                                                                              
Lamb saddle on the bone, potato slices, garlic and cucumber sauce, stuffed mushrooms baked with
cheese

Grillowany marynowany filet z łososia z sosem maślano – cytrynowym, ryż, warzywa grillowane                    35 PLNGrillowany marynowany filet z łososia z sosem maślano – cytrynowym, ryż, warzywa grillowane                    35 PLN
Grilled marinated salomon fillet with butter – lemon sauce, rice, grilled vegetablesGrilled marinated salomon fillet with butter – lemon sauce, rice, grilled vegetables

Gołąbki z gęsiną z sosem z grzybów leśnych                                                                                                        22 PLNGołąbki z gęsiną z sosem z grzybów leśnych                                                                                                        22 PLN
Stuffed cabbage with gooseberry sauce and forest mushrooms

DeserDeser
DessertDessert

Jabłka flambirowane w koniaku z sorbetem malinowym i musem śliwkowym                                                    18 PLNJabłka flambirowane w koniaku z sorbetem malinowym i musem śliwkowym                                                    18 PLN
Apples flambéed in cognac with raspberry sorbet and plum mousse


