Menu szparagowe
Przystawki
Młode sałaty ze szparagami, kozim serem, gruszką i
karmelizowaną figą z winegretem z owoców granatu
38
Grillowane szparagi z szynką parmeńską, jajkiem
gotowanym sous vide i sosem holenderskim
40
Sałatka z grillowanymi zielonymi szparagami,
krewetkami, ciecierzycą i migdałami z winegretem
pomidorowym
44
Zupa
Kremowa zupa z białych szparagów z grzanką
ziołową
24
Rissotto
Risotto ze szparagami, grana padano, sałatką z
pomidorów z bazylią
42
Calzone
Calzone nadziewane krewetkami, szparagami, szynką
parmeńską i serem mozzarella
42
Dania główne
Białe lub zielone gotowane szparagi z ziemniakami
 150g
48
 250g
60
z sosem do wyboru:
 Holenderskim
 Maltańskim
 Béarnaise
 klarowanym masłem
podane z:
 krewetkami
50
 stekiem z łososia
30
 stekiem wołowym
58
 mini sznyclem cielęcym z jajkiem
30
sadzonym
W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt
telefoniczny: 6706 lub 6709 w godz.: 12:00 – 22:30.

Asparagus menu
Appetizers
Young lettuce leaves with asparagus, goat cheese,
pears, caramelized fig and pomegranate vinaigrette
38
Grilled asparagus with Parma ham & sous vide egg,
gratinated with Hollandaise sauce
40
Shrimp salad with grilled green asparagus, chickpeas
and almonds with tomato vinaigrette
44
Soup
Creamy white asparagus soup with herb crostini
24
Rissotto
Asparagus risotto, grana Padano, tomatoes and basil
42
Calzone
Calzone filled with shrimps, asparagus, Parma ham
and mozzarella cheese
42
Main dishes
White or green boiled asparagus with potatoes
 150g
 250g
with your choice of sauce:
 Hollandaise
 Maltaise
 Béarnaise
 clarified butter
served with:
 prawns 6 pcs
 salmon steak
 beef steak
 mini veal schnitzel with fried egg

48
60

50
30
58
30

To place an order press "6706" or call "6709"
between noon and 10:30PM.

W trosce o Naszych Gości. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat składników poszczególnych dań, nasza obsługa jest do Państwa dyspozycji. Uprzejmie prosimy o przekazanie podczas składania
zamówienia wszelkich informacji dotyczących Państwa diety, alergii lub nietolerancji pokarmowej. Caring for our Guests. If You would like to get any information about ingredients included in courses, our staff is to Your
disposition. We kindly ask to inform us during giving Your order about any information including special diets, allergies or food intolerance.

Desery

Desserts

Tiramisu z mascarpone Buffalo

24

Tiramisu with buffalo mascarpone

24

Tarta cytrynowa

21

Lemon tart

21

Talerz owoców

21

Plate of fruits

21

Ciastko jogurtowo-migdałowe z toffi
z mango i karmelem

19

Almond-yoghurt cake with mango
and caramel toffee

19

Chocolate & chili cake on a crispy nut bottom

19

Coconut & almond mousse with mango jelly

19

Torcik czekoladowy z chili na chrupiącym
orzechowym spodzie

19

Mus kokosowo-migdałowy
z galaretką mango

19

Ice creams & Sorbets

Lody & Sorbety
Tropic Sorbet
28
mango | marakuja z brzoskwinią | grejpfrut
z dodatkiem sosu kiwi i cząstek pomarańczy

Tropic Sorbet
28
mango | passion fruit with peach | grapefruit
with of kiwi sauce and orange wedges

Red Velvet Sorbet
malina | wiśnia | truskawka
z sosem malinowymi i borówkami

28

Red Velvet Sorbet
raspberry | cherry | Strawberry
with raspberry sauce and blueberries

28

Lody Vegan Duo | wegańskie
28
wanilia | czekolada z prażonymi
ziarnami kakaowca | płatki ciemnej czekolady

Vegan Duo ice cream
vanilla | chocolate with roasted cocoa
beans | dark chocolate flakes

28

Lody Koneser
28
Pomarańcza & migdał w czekoladzie | tiramisu |
chrupiący karmel z sosem czekoladowym i śliwkami
marynowanymi w amaretto
Jogurtowe marzenie
Lody jogurtowe: truskawka | wiśnia | mango
z owocami leśnymi

Kawa mrożona
Espresso
Podwójne espresso
Cappuccino, Latte Macchiato, American
Herbata

22
16
19
16
19

Koneser ice cream
28
Orange & chocolate-covered almond | tiramisu |
crunchy caramel with chocolate sauce
and amaretto marinated plums
Yogurt dream
28
Yoghurt ice cream: strawberry | cherry | mango
with forest fruits
Ice coffee
Espresso
Double espresso
Cappuccino, Latte Macchiato, American
Tea

22
16
19
16
19

W trosce o Naszych Gości. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat składników poszczególnych dań, nasza obsługa jest do Państwa dyspozycji. Uprzejmie prosimy o przekazanie podczas składania
zamówienia wszelkich informacji dotyczących Państwa diety, alergii lub nietolerancji pokarmowej. Caring for our Guests. If You would like to get any information about ingredients included in courses, our staff is to Your
disposition. We kindly ask to inform us during giving Your order about any information including special diets, allergies or food intolerance.

