PRZYSTAWKI

PRZEKĄSKI DO PIWA

Tatar z sarny
39 zł
comber z sarny/ cebula/ ogórek kiszony/ masło musztardowe/
chleb żytni

Mięsny set dla dwóch osób
59 zł
swojskie wyroby mięsne / boczek w cukrze / grzybki
marynowane / ogórki kiszone/ smalczyk/ sos majonezowomusztardowy/pieczywo

Tatar z pieczonych warzyw
pieczone warzywa / suszone pomidory/ orzechy włoskie/
masełko musztardowe / chleb żytni

26 zł

Sałatka z serem podpuszczkowym
sezonowe warzywa i owoce /mięta / lokalny ser
podpuszczkowy / prażone ziarna / orzeźwiający dressing
cytrynowo-miodowy

29 zł

59 zł

ZUPY
Rosół na trzech mięsach
15 zł
bulion na gęsinie, wołowinie i kurczaku / kluseczki pietruszkowe

18 zł

Rolada bezowa
17 zł
rolada bezowa z kremem śmietanowym / owoce sezonowe/
sorbet
Ciastko czekoladowe
ciastko czekoladowe/ krem karmelowy/ owoce

15 zł

Lody z owocami i bitą śmietaną
lody śmietankowe lub czekoladowe / owoce sezonowe
/ bita śmietana

15 zł

DODATKI

DO TWOJEGO DANIA

DANIA GŁÓWNE
Schabowy z kością
schab z kością / ziemniaki opiekane na maśle / mizeria

34 zł

Makaron domowy z zielonymi warzywami
makaron robiony na miejscu / czosnek / zioła
/ ser Emilgrana

27 zł

Pierogi z dzikiem
pierogi z wolno gotowanym mięsem z dzika
/ sos demi glace / sałatka warzywno-owocowa

43 zł

Buła z gęsią
wolno pieczone gęsie udo / bułka własnego wypieku /
majonez chrzanowy / konfitura z cebuli / fryty

45 zł

Buła z wołowiną
wołowina / buła własnego wypieku / domowe pikle
/ sos majonezowo - musztardowy / fryty

39 zł

Jesiotr z Grzmięcy
filet z jesiotra / warzywa i ziemniaki na maśle/ dressing

41 zł

Biała w kapuście
kiełbasa biała / kapusta z grzybami i piwem / pieczywo /
masło musztardowe

29 zł

Fryty
Ziemniaki na maśle
Sałatka warzywno- owocowa
Pieczywo

Lemoniada z cytrusów z miętą
300 ml
karafka 900 ml
Soki owocowe 330 ml
jabłko / mandarynka / ananas / pomidor / grejpfrut
Soki owocowe karafka 900 ml
jabłko / pomarańcza
Napoje gazowane 200 ml
coca cola/ cola zero / sprite/ fanta/ tonic kinley

9 zł
13 zł
12 zł
9 zł
9 zł

Cappuccino
Flat White
Espresso
Herbata czarna / biała / zielona/ owocowa

Whiskey Sour
Mojito
Jagermeister Old Fashioned
Roses Garden Gin
Beer Cuba Libre
Aperol Spritz
Jack Daniel's 40 ml / 700 ml
Hendrick's Gin 40 ml
Wódka Baczewski 40 ml / 500 ml
Whisky Baczewski 40 ml / 700 ml

- 15 zł
- 14 zł

27 zł
19 zł
29 zł
29 zł
24 zł
24 zł
- 120 zł
- 22 zł
- 90 zł
- 19 zł

PIWO

7 zł
7 zł
10 zł
5 zł

NAPOJE ZIMNE
Woda gazowana/ niegazowana
300 ml
karafka 900 ml

Kawa czarna / biała

KOKTAJLE I ALKOHOL

DESERY

Sałatka z kurczakiem
32 zł
sezonowe warzywa i owoce /mięta / grillowany filet z kurczaka
/ prażone ziarna / orzeźwiający dressing cytrynowo-miodowy

Warmińska rybna
bulion z kawałkami jesiotra i pstrąga / warzywa pieczone /
koperek i szczypior

Set serowo- warzywny dla dwóch osób
swojskie sery podpuszczkowe / swojski ser wędzony / fryty
/sałatka warzywno-owocowa

NAPOJE CIEPŁE

100 ml / 300 ml / 500 ml

POZNAJ NASZĄ AKTUALNĄ OFERTĘ PIW PRZY BARZE LUB
ZAPYTAJ OBSŁUGĘ, CO W TEJ CHWILI MAMY NA KRANACH.

WINO
5 zł
10 zł
9 zł
16 zł
9 zł
16 zł
8 zł

Czerwone
Kipu Malbec / Argentyna
Neblina Cabernet Sauvignon / Chile

- 12 zł

Białe
Riesling Kabinett Rudolf Müller / Niemcy
Neblina Sauvignon blanc / Chile

- 12 zł

- 69 zł
- 69 zł

- 15 zł

- 79 zł

Musujące
Prosecco Oro Brut Val D’oca Treviso

Danie wegetariańskie

- 69 zł
- 69 zł

Zapytaj obsługę o kartę alergenów

