Menu

SEZONOWO

Z RUSZTU

Sałata z młodego szpinaku
z serem kozim, orzechami
włoskimi i gruszką
25 zł
Placuszki z cukinii z sosem
czosnkowym
14 zł
Barszcz z botwinki

12 zł

Chłodnik bałkański lub
gazpacho

12 zł

Krem szparagowy

12 zł

Szparagi z masełkiem

11 zł

Omlet ze szparagami

15 zł

Ragout z cielęciny ze
szparagami i młodymi
ziemniakami z koprem

45zł

DANIA GŁÓWNE

Krewetki w czosnku
z koprem

30 zł

Chrupiące placuszki
ziemniaczane z łososiem i
kwaśną śmietaną
21 zł

SAŁATKI

Sałatka „Bohema” z
grillowanym kurczakiem i
serem kozim
29 zł
Gorącą wątróbka w sosie
malinowym na wianuszku
z sałaty
25 zł

ZUPY

Rosół z kołdunami lub
makaronem
Krem pomidorowy z
pieczoną papryką oraz
bazyliowym pesto

10 zł
9 zł

35 zł

Sandacz w sosie porowojabłkowym z morski ryżem
40 zł
i warzywami na parze

Lody z owocami

16 zł

Sorbet

16 zł

Pstrąg saute' z fetą i
pomidorem oraz
opiekanym ziemniakiem

31 zł

Tatar wołowy tradycyjny 30 zł
Ser kozi grillowany z
sosem z czarnej porzeczki 37 zł

Burger
wołowo-wieprzowy

Antrykot z domowymi
frytkami i sałatą
59 zł

37 zł

PRZYSTAWKI

23 zł

Łosoś a peine saisi z
marynowaną cebulką i
kaparami podany na ryżu z
40 zł
warzywami

Cielęcina „Saltimbocca alla
Romana” z szałwią i szynką
parmeńską podana z
45 zł
kopytkami i sałatą

Schabowy z młodymi
ziemniakami i kapustą

Grillowane warzywa z
parmezanem

DESERY

Brownie z bitą śmietaną
i malinami
14 zł
Pavlova z owocami

15 zł

NAPOJE ZIMNE
Woda gazowana /
niegazowana

4 zł

Wiejska kaczka pieczona z
jabłkiem podana z
żurawiną
38 zł
i kluskami śląskimi

Woda w dzbanku 1 l

10 zł

Coca-Cola

5 zł

Sprite

5 zł

Pierś kurza w sosie
estragonowym podana na
zielonych pappardelle z
fasolką szparagową

Kinley

5 zł

Naleśniki ze szpinakiem,
serem feta i pomidorem

32 zł

Sok świeżo wyciskany
pomarańcza/grapefruit
0,3 l -13 zł/ 0,4 l -17 zł

19 zł

Soki:
5 zł
pomarańczowy,
grapefruitowy, jabłkowy,
porzeczkowy, pomidorowy

Pierogi ruskie lub z mięsem 18 zł
Pierogi z rybą wędzoną w
sosie kurkowym

23 zł

NAPOJE GORĄCE

Tagiatelle barwione mątwą
32 zł
z krewetkami i chilli

Herbata Dilmah-T

7 zł

Irish Coffe

20 zł

Pappardelle z sosem z
lazura, orzechów i czosnku 23 zł

Cappuccino

9 zł

Pasta z sosem
pomidorowym i
parmezanem

Espresso

7 zł

Espresso Doppio

9 zł

23 zł

Caffe Latte

10 zł

Pasta alla carbonara

23 zł

Caffe Latte czekolada,
karmel, wanilia

12 zł

