- MENU WEEKENDOWE Przystawki
KREM Z ZIELONEGO GROSZKU

zielony groszek, oliwa dyniowa, grzanki czosnkowe

17,00 zł

KREM Z TOPINAMBURU

topinambur, orzechy laskowe, chips z selera

17,00 zł

PASZTET GĘSI
pasztet z gęsi z burakami, kaparami oraz świeżym pieczywem

20,00 zł

Sugerowane wino: Jaworek Piano, Jaworek Pinot-Gris 2018

Dania główne
RISOTTO Z GRZYBAMI
ryż, grzyby Shitake oraz Boczniaki Królewskie, białe wino Jaworek Riesling 2018,
parmezan, pistacje

39,00 zł

PIERŚ Z KACZKI
pierś kacza podana na gruszkach w czerwonym winie z ryżem oraz grzybami

48,00 zł

MIĘTUS
miętus na grillowanej cukinii z prażonymi migdałami, ziemniaczanym puree
oraz sosem szafranowo-lubczykowym

49,00 zł

GOŁĄBKI Z DZICZYZNĄ
gołąbki z kaszą gryczaną i pieczonym dzikiem podane z sosem grzybowym oraz świeżą pietruszką

53,00 zł

TAGLIATELLE Z KREWETKAMI
tagliatelle z krewetkami w sosie ze świeżego tymianku oraz czosnku

42,00 zł

SAŁATKA Z HALLOUMI
sałatka z ciecierzycy z serem halloumi, papryką, czerwoną cebulą, miętą i szczypiorkiem

33,00 zł

Dla Malucha
Krem pomidorowy

8,00 zł

Makaron z sosem pomidorowym

13,00 zł

Panierowane polędwiczki z kurczaka, frytki, surówka

16,00 zł

Desery
RED VELVET CAKE

19,00 zł

SORBET ZE ŚWIEŻEGO MANGO Z PIANKĄ Z MARAKUI

16,00 zł

CIASTO DNIA

14,00 zł

Sugerowane wino: Jaworek Miodowe

Napoje zimne
Fanta, Sprite, Coca-Cola (250 ml)
Woda Żywiec Zdrój (300 ml) (niegazowana / gazowana)
Woda Żywiec Zdrój (700 ml) (niegazowana / gazowana)
Naturalny sok tłoczony (200 ml) (jabłko / jabłko-wiśnia)

6,50 zł
5,50 zł
10,00 zł
6,50 zł

Kawa
Espresso (30 ml)

9,00 zł

Espresso doppio (60 ml)

12,00 zł

Kawa czarna (180 ml)

9,00 zł

Kawa z mlekiem (180 ml)

10,00 zł

Caffé latte (200 ml)

13,00 zł

Cappuccino (200 ml)

12,00 zł

Kawa mrożona z lodami i bitą śmietaną (300 ml)

15,00 zł

Herbata
Czarna, zielona, owocowa (180 ml)

8,50 zł

Piwo
Browar Stu Mostów - dolnośląski browar rzemieślniczy:

SALAMANDER Pale Ale (500 ml)

12,50 zł

PILS (500 ml)

12,50 zł

Piwo rzemieślnicze z Jarocina:

Rock Browar Belgian Triple (500ml)

14,50 zł

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. Szczegółowe informacje dotyczące alergenów znajdują się u kelnerów.

