PRZYSTAWKI / STARTERS
Cannelloni faszerowane ricottą i szpinakiem
z nutką sosu tymiankowo-miodowego
Cannelloni stuﬀed with ricotta and spinach
with a thyme-honey sauce

30 zł

Tatar a' la Aria
Steak tartare a' la Aria

35 zł

ZUPY / SOUPS
Rosół z makaronem 250ml
Broth with noodles

15 zł

Żurek z ziemniakami 250ml
Polish sour soup with potatoes

18 zł

Zupa grzybowa z kluseczkami kładzionymi 250ml
Mushroom soup with dumplings

18 zł

Krem z cebuli z szynką parmeńską 250ml
Onion soup with parma ham

18 zł

Zupa hiszpańska z żeberkiem wędzonym
Spanish soup with smoked ribs

250ml

19 zł

Do przystawek polecamy Państwu
For starters we recommend:
Prosecco Villa Delle Camelie Extra Dry
wino musujące / półwytrawne / Veneto
sparkling wine / semi-dry / Veneto

symbol oznacza danie wegetariańskie
The symbol indicates a vegetarian dish
symbol oznacza danie pikantne
The symbol indicates a spicy dish
symbol oznacza Szef Kuchni poleca
The symbol indicates Chef recommends

70 zł

DANIA Z DROBIU / POULTRY DISHES
Kotlet drobiowy panierowany 150g
Breaded chicken cutlet

26 zł

Kotlet de volaille /z masłem lub serem/ 150g
Chicken Kiev /with butter or cheese/

27 zł

Filet grillowany w sosie lazurowo-śmietanowym
z dodatkiem pieczarki 150g
Grilled ﬁllet in azure cream sauce with mushroom

28 zł

Golonka z indyka w sosie musztardowo-miodowym 150g
Turkey knuckle in mustard and honey sauce

35 zł

DANIA Z WIEPRZOWINY / PORK DISHES
Kotlet schabowy bez kości 150g
Boneless pork chop

28 zł

Żeberka na kapuście kiszonej w sosie własnym 200g
Ribs on sauerkraut in own sauce

30 zł

Kotlet po zbójnicku
(zapiekany z kapustą kiszoną i oscypkiem)

33 zł
150g

Pork chop (baked with sauerkraut and polish cheese)
Polędwiczka wieprzowa w boczku na sosie pikantnym
Pork tenderloin in bacon on spicy sauce

150g

35 zł

Do drobiu polecamy Państwu:
For poulty dishes we recommend:
Ernst Ludwig Riesling
wino białe / półwytrawne / Niemcy / Riesling
white wine / semi dry / Germany / Riesling

12 zł

55 zł

14 zł

65 zł

Do wieprzowiny polecamy Państwu:
For pork dishes we recommend:
Leccioni Chianti
wino czerwone / wytrawne / Włochy / Frescobaldi
red wine / dry / Italy / Frescobaldi

DANIA Z WOŁOWINY / BEEF DISHES
Burger wołowy z bekonem, frytki belgijskie
Beef burger with bacon, belgian fries

33 zł

200g

Befsztyk w sosie cebulowo-winnym z dodatkiem tymianku
Beef steak in onion and wine sauce with thyme

250g

Stek amerykański w sosie winno-limonkowym 400g
American steak in a wine and lime sauce

65 zł

79 zł

DANIA Z CIELĘCINY / VEAL DISHES
Smażona cielęcina ze słodką papryką i miodem 150g
Fried veal with sweet pepper and honey

59 zł

DANIA Z RYB / FISH DISHES
Halibut w sosie cytrynowym 180g
Halibut in lemon sauce

39 zł

Sandacz w sosie limonkowo-śmietanowym 180g
Zander on asparagus in a lime and cream sauce

39 zł

Filet z pstrąga na purée gruszkowym w sosie orzechowym 180g
Trout ﬁllet on pear purée in peanut sauce

45 zł

Do wołowiny polecamy Państwu:
For beef dishes we recommend:
Primitivo Marchesi Del Salento
wino czerwone / wytrawne / Włochy / Primitivo
red wine / dry / Italy / Primitivo

13 zł

58 zł

PIEROGI / DUMPLINGS
Pierogi ruskie 12 szt.
Dumplings with cottage cheese and potatoes

28 zł

Pierogi z mięsem 12 szt.
Dumplings with meat

29 zł

Pierogi ze szpinakiem w sosie serowym 12 szt.
Dumplings with spinach and cheese sauce

31 zł

DODATKI / EXTRAS
Wszystkie dodatki w cenie
All extras in the price

10 zł

Ziemniaki z wody / puree 200g
Boiled potatoes / puree

Buraczki zasmażane 200g
Fried Beetroots

Frytki 150g
Fries

Warzywa gotowane z masłem 250g
Boiled vegetables with butter

Ziemniaki Rösti 150g
Rösti potatoes

Kapusta zasmażana 150g
Fried cabbage

Szyszki ziemniaczane 200g
Potato cones

Surówka Colesław 150g
Coleslaw made with white cabbage,
carrots and onions seasoned
with sugar and oil

Kluski śląskie 200g
Silesian potato dumplings

Mix sałat 150g
Variety of salads

SAŁATKI & MAKARONY / SALADS & PASTAS
Sałatka Cezar z boczkiem
Caesar salad with bacon

27 zł

Sałatka z chrupkim bekonem oraz marynowanymi
grzybkami w sosie pieczeniowym

32 zł

Salad with crispy bacon and marinated
mushrooms with a roast sauce
Tagliatelle pomidorowe z krewetkami z dodatkiem granata
Tomato tagliatelle with shrimps and pomegranate

39 zł

DESERY / DESSERTS
Lody waniliowe ze świeżymi owocami
Vanilla ice cream with fresh fruit

19 zł

Szarlotka z gałką lodów czekoladowych
Apple pie with chocolate ice cream

20 zł

Ciasto oliwkowo-marchewkowe w sosie
20 zł
z białej czekolady z nutką papryczki chili
Olive and carrot cake in white chocolate sauce with a chili pepper

MENU DLA DZIECI / KIDS MENU

DESEREK MINIONKÓW
MINIONS TREAT
Naleśniki amerykańskie
American pancakes

15 zł

PRZYSMAK TRANSFORMERSÓW
TRANSFORMERS MEAL
Makaron z kurczakiem
w sosie pomidorowym
Chicken pasta in tomato sauce

19 zł

DLA KSIĘŻNICZKI I KSIĘCIA
FOR THE PRINCESS AND THE PRINCE
Nuggetsy z frytkami i dipem
Nuggets with french fries and a dip

19 zł

