Nasze Trio
Dania dla dwojga

TRIO MIĘSNE POLSKIE
Kotlety schabowe, rolady wołowe, udko z kaczki z jabłkiem ,
kluski śląskie, ziemniaczki w całości z koperkiem,
trzy rodzaje surówek, sos pieczeniowy
-65,00 zł-

TRIO AMERYKAŃSKIE
Filet drobiowy z grilla, skrzydełka buffalo, kurczak w panierce,
chipsy domowe, ziemniaczki pieczone, sałatka colesław,
kolba kukurydzy, dip BBQ
-65,00 zł-

TRIO RYBNE
Filet z dorsza, pstrąga i łososia, ryż jaśminowy,
ziemniaczki gotowane, trzy rodzaje surówek,
sos cytrynowy na śmietanie,
-75,00-

Przystawki
1. Tatar wołowy z kremowym żółtkiem i dodatkami
-21 zł2. Wątróbka drobiowa w sosie kurkowym na domowym chlebie
-16 zł3. Skrzydełka buffalo z dipem czosnkowym
-12 zł4. Camembert pieczony z żurawiną
-14 zł5. Kurki w śmietanie z domowym chlebem
-16 zł-

Zupy
1. Flaczki z imbirem, pomidorami i pieczywem
-12 zł2. Kurkowa z chipsami z ziemniaka
-12 zł3. Zapiekany żurek na zakwasie domowym z jajkiem i kiełbasą
-14 zł4. Rosół na gęsinie z podrobami
-12 zł5. Krem z buraka z serem kozim
-14 zł6. Zupa pomidorowa z makaronem
-12 zł7. Zupa cebulowa z grzanką i serem
-12 zł-

Sałatki
1. Sałatka Cobba z grillowaną piersią kurczaka i awokado
-25 zł2. Sałatka francuska
Sałaty mieszane, pieczony camembert, pomidor świeży i suszony, cebula, ziarna
słonecznika, sos winegret żurawinowy
-22 zł-

3. Sałatka wegańska
Sałaty mieszane, ser tofu, buraki, pomidor świeży i suszony , orzechy włoskie,
sos winegret
-22 zł4. Sałatka wegetariańska
Sałaty mieszane,wędzony łosoś, pomidor, jajko, oliwki, kapary, sos oliwny z cytryną
-22 zł-

Makarony i pierogi
1.Tagliatelle z łososiem wędzonym i kaparami w sosie pomidorowym
-28 zł2. Tagliatelle zielone z kurczakiem, szpinakiem i serem kozim
-26 zł3. Penne z kurczakiem i warzywami w sosie śmietanowym
-22 zł4. Tagliatelle z kurczakiem w sosie grzybowym
-22 zł5. Makaron ryżowy z warzywami na oliwie z pesto
-24 zł6. Pierogi ruskie ze skwarkami
-16 zł7.Pierogi z mięsem i skwarkami
-18 zł-

Naleśniki wytrawne
1 Naleśnik z serem żółtym
-10 zł2. Naleśnik z serem lazur
-14 złDodatki do naleśników za 2 zł: pieczarki, jajko, szpinak, cebula,
Dodatki za 4 zł: salami, szynka, kurczak
Dodatek za 6 zł: łosoś
Sos -4 zł.
Naleśniki na słodko
Z polewą czekoladową

-8 zł-

Z polewą truskawkową

-8 zł-

Z serem białym i polewą czekoladową -10 złZ serem białym i polewą truskawkową - 10 zł-

Dania główne
1.Pierś z kaczki pieczona z jabłkiem, kluski
śląskie, kapustą czerwoną z figami i sos pieczeniowy
-27 zł2.Kotlet schabowy na gęsim tłuszczu, puree ziemniaczane,
kapusta biała na ciepło
-25 zł3.Rolady śląskie /2 szt/ z kluskami śląskimi z modrą kapustą i
sosem pieczeniowym
-32 zł4. Polędwiczka wieprzowa w sosie kurkowym z ziemniakami puree
i kapustą czerwoną na ciepło
-32 zł5. Żebro wołowe w sosie własnym z puree ziemniaczanym i białą
kapustą na ciepło
-32 zł6. Dorsz z ziołową kruszonką, puree ziemniaczane i sos cytrynowy
na śmietanie
-32 zł7. Filet dorady z puree ziemniaczanym i mix sałat
-34 zł8. De volaille z pieczonymi ziemniaczkami oraz zestaw surówek
-26 zł-

