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PRZYSTAWKA 
Górka cielęca, masło ziołowe, chips z piklowanego buraka, 

lody chrzanowe, grzanki
 

ZUPA
Bulion z przepiórki i wędzonej gęsi z warzywami korzeniowymi 

oraz pierożkiem chinkali z gęsiną
 

DANIE GŁÓWNE
Rolada z kaczki sous vide, szafranowa polenta, 

emulsja z palonego masła i żółtka, 
sos z pieczonego buraka, puder ze szpinaku

 
DESERY 

Karmelowa panna cotta z prażonymi migdałami
Gruszkowy sernik w malinowym zamszu

Waniliowa kremówka z biszkoptem brandy
Kokosowa tapioka z musem mango

Wybór tart z owocami
 

NAPOJE I ALKOHOL
Wódka Wyborowa 0,7l/para
Lampka szampana o północy

Kawa i herbata bez ograniczeń
Woda bez ograniczeń

Sok 0,5l/os.
Napoje gazowane 0,5l/os. 

 



ZAKĄSKI ZIMNE
Tatar wołowy z klasycznymi dodatkami

Teryny drobiowe z kolorowymi dodatkami 
i musem  chrzanowo-śmietanowym

Goloneczka w galarecie
Pasztet z indyka z wątróbką, podany z konfiturą z rokitnika

 Pate z kaszy jaglanej z borowikami i natką
 Pate z czerwonej fasoli i suszonych pomidorów

Sałatka z marynowanym łososiem, musem z awokado i kolendrą 
oraz kuskusem w stylu orientalnym

 Sałatka cezar z wędzonym kurczakiem i cienko krojonym kalafiorem
 Sałatka z makaronem grandine, zielonym groszkiem, serem feta, 

chipsem z ogórka kiszonego i wędzonym majonezem
Wybór pieczywa oraz masła

 
KOLACJE NA CIEPŁO PODANE DO STOŁU

Krem z grzybów leśnych z borowikowym ravioli i kremówką
Mini calzone z kurczakiem, szpinakiem i serem

 
DANIA NA CIEPŁO W STOLE SZWEDZKIM

Żeberka BBQ, ziemniaki z ziołami, warzywa z patelni
Kurczak maślany z warzywnym curry na kolorowym ryżu

Cannelloni z warzywnym ratatouille, zapiekane z beszamelem, 
serem pleśniowym i kolorowymi pomidorami

Wołowe chilli con carne z czerwonąfasolą
 



ALKOHOLE DOSTĘPNE W LOKALU
 

Wódka Luksusowa 0,5l 30zł
Wódka Wyborowa 0,5l 35zł
Wódka Finlandia 0,5l 40zł

 
Wino Old Gruzia Alaverdi Red 0,75l (półwytrawne, Gruzja) 35zł

Wino Old Gruzia Alaverdi White 0,75l (półwytrawne, Gruzja) 35zł
Wino Old Gruzia Alazani Red 0,75l (półsłodkie, Gruzja) 35zł

Wino Old Gruzia Alazani White 0,75l (półsłodkie, Gruzja) 35zł
Antares Merlot Valle Central (czerwone wytrawne, Chille) - 35zł

Telliani Valley Saperavi Rose (różowe, półwytrwane, Gruzja) - 40zł
 
 

Więcej  informacji  oraz rezerwacje:
531 - 819 - 808
726 - 408 - 199

ZAPRASZAMY!

540zl/para

Zagra zespół 
Voulez Vous

 
Początek zabawy o 20:00


