- KARTA MENU Przystawki

Sery/ oliwki/ orzechy/ czekolada/ szynka parmeńska / 15,00 zł
Wolno pieczony rostbef/konfitura cebulowa/orzechy laskowe/czarnuszka/ 19,00 zł
Sałaty/marynowany łosoś/warzywa/dressing mango 21,00 zł

Zupy
Krem z borowików/grzanki / 17,00 zł
Zabielany bulion z kaczki/ boczniaki/pak-choi / 17,00 zł

Dania główne
Tagliatelle
sos z pieczonych warzyw/ suszone pomidory/ natka pietruszki / 29,00 zł
Sugerowane wino: Slinger 2016,

Pierś kacza
czarna soczewica/ pieczone marchewki/ sos winny / 45,00 zł
Sugerowane wino: Rose 2017, Monare 2016

Kurczak filet
szpinak/ confitowane ziemniaki/ sos pomidorowy z pomidorkami cherry / 37,00 zł
Sugerowane wino: Slinger 2015, Rose 2017

Łosoś
ryż/ warzywa sezonowe/ sos chrzanowy / 42,00 zł
Sugerowane wino: Miner 2016

Policzki wieprzowe
Puree selerowe/ marynowany burak/ sos porterowy z miodem/ 41,00 zł
Sugerowane wino: Cabane 2016

Desery
Deser dnia / 16,00 zł
Sugerowane wino: Solee 2016, Miodowe 2013

Fondant czekoladowy
Biała czekolada/bazylia/lody śmietankowe/20,00 zł
Sugerowane wino:Solee2016, Miodowe 2013

Napoje
Fanta, Sprite, Coca-Cola (500 ml) / 6,50 zł
Sprite (1000 ml) / 9,50 zł
Woda (330 ml) / 5,50 zł
/niegazowana/ gazowana/

Naturalny sok tłoczony (200 ml) / 6,50 zł
/jabłko/ jabłko-wiśnia/

DOBRY MATERIAŁ (330 ml) / 9,00 zł
/z rabarbara/ gruszki na wierzbie/ peach iced tea/

Kawa
/Czarny Deszcz - Brazylia Jardim das Oliveiras.
Kawa 100% arabica. W smaku nuty karmelowe oraz czekoladowe, delikatna, zbalansowana kwasowość./

Espresso (30 ml) / 9,00 zł
Espresso doppio (60ml) / 11,00 zł
Kawa czarna (180 ml) / 9,00 zł
Kawa z mlekiem lub syropem (180 ml) / 10,00 zł
Caffee lattee / Caffee lattee z syropem (200 ml) - 13,00 zł / 14,00 zł
Cappuccino / Cappuccino z syropem (200 ml) - 12,00 zł / 13,00 zł

Herbata
Czarna, zielona, owocowa (180 ml) / 8,50 zł

Piwo
SALAMANDER Pale Ale (500 ml) / PILS (500 ml) / 12,50 zł
/Browar Stu Mostów - dolnośląski browar rzemieślniczy/

Żywiec bezalkoholowy (330 ml) / 10,00 zł
** w serwowanych daniach mogą występować śladowe ilości alergenów: Zboża zawierające gluten , Białka mleka krowiego, Jaja, Ryby, Skorupiaki, Orzechy,
Orzechy ziemne (arachidowe), Soja, Sezam, Dwutlenek siarki i siarczyny, Gorczyca, Łubin, Seler, Mięczaki.

