STARTERS

PRZYSTAWKI
Deska serów lub wędlin
Mix oliwek
Melanzana - bakłażan zapiekany z mozzarellą

49 Cheese or charcuterie board
19 Olives mix
25 Melanzana - grilled aubergine with mozzarella

MENU RESTAURACYJNE

Bulion z pieczonej kaczki i pierożkami grzybowymi
Sałatka z kaszy gryczanej z awokado
Sałatka Cezar z kurczakiem lub krewetkami
Tatar wołowy z anchois i żółtkiem
Krewetki w sosie z białego wina
Czarne tagliolini z krewetkami i cukinią
Okoń morski z sosem maślanym z estragonem i
puree ziemniaczanym
Krakower z puree ziemniaczanym i mizerią
Antrykot lub polędwica wołowa z sosem
pieprzowym, brukselką i puree ziemniaczanym
Burger wołowy z bekonem, serem Gruyere i
pieczonymi ziemniakami
DODATKI
Zc Pieczone ziemniaki, ziemniaki z koperkiem, puree
ziemniaczane, sałata z dresingiem cytrynowym,
warzywa grillowane, mizeria, brukselka,

49
19
25

RESTAURANT MENU

29
32
44/48
44
47
42
72
69
82
52

9

Roasted duck soup with mushroom dumplings
Buckwheat salad with avocado
Caesar salad with chicken or shrimps
Beef tartare with egg yolk and anchois
Shrimps in white wine sauce
Black tagliolini with shrimps and zucchini
Sea bass with tarragon butter sauce and potatoes
puree
Krakover with potatoes puree and cucumber salad
Entrecôte or tenderloin with pepper sauce,
brussels sprout and potatoes puree
Beef burger with bacon, Gruyere cheese and baked
potatoes
SIDES
Baked potatoes, potatoes with dill, potatoes puree,
lettuce with lemon dressing, grilled vegetables,
cucumber salad, brussels sprout,

DESERY

29
32
44/48
44
47
42
72
69
82
52

9

DESSERTS

Deser lodowy

19 Ice cream dessert

19

Pampuch z konfiturą z pigwy i lodami mlecznymi

25 Pampuch with quince confiture and milk ice cream

25

Legumina ze śliwkami

25 Legumina with plumps

25

Wszystkich gości zapraszamy również do wyboru mięs, owoców morza oraz
słodkości z Delikatesów 13 (poziom -1)
Wykaz alergenów dostępny u obsługi

All guests are also invited to choose from an individually prepared
selection of our meats, seafood and sweets from Delikatesy 13 (level -1)
List of allergens is available from our staff

Wszystkie ceny podane są w PLN

All prices are given in PLN

Serwis nie jest wliczony w cenę

Service is not included

