Zapraszamy na specjały
nowoczesnej kuchni polskiej

ŚNIADANIA 10:00-11:00

Obiad dwudaniowy pon.-pt.
w godzinach 12.00 – 15.00
– polecany przez Szefa kuchni
Danie dnia z małą zupą (270 ml) 19.90,–
Danie dnia z dużą zupą (400 ml) 21.90,–

Jajka sadzone na maśle 2 szt. ................................................... 12.00,–
Jajka sadzone na szynce lub boczku 2 szt. .............................. 15.00,–

Miętus z koperkiem ................................................................... 24.00,–
Dorsz w pikantnej panierce ...................................................... 20.00,–
Sandacz gotowany na parze z kaszubskim sosem ................ 24.00,–
Łosoś pieczony w masełku czosnkowym ................................ 24.00,–

Twarożek ze szczypiorkiem oraz miód lub dżem ................... 10.00,–
Do każdego zestawu podajemy ciepłe pieczywo i masło.

ZUPY
Czernina z suszonymi owocami .................................
Krupnik na gęsinie ........................................................
Kartoflanka kaszubska z podgrzybkami ...................
Rosół z domowym makaronem .................................
Żurek na maślance........................................................

Zupa dnia!

270 ml / 10.00,–
400 ml / 15.00,–
270 ml / 10.00,–
400 ml / 15.00,–
270 ml / 10.00,–
400 ml / 15.00,–
270 ml / 10.00,–
400 ml / 15.00,–
270 ml / 10.00,–
400 ml / 15.00,–

270 ml / 7.00,–

400 ml / 10.00,–

MIĘSA

PODPŁOMYKI
KLASYCZNY (podpłomyk, crème fraîche, boczek,
cebula, rukola) ............................................................................
KOZI SER (podpłomyk, crème fraîche, kozi ser,
marynowana gruszka, rukola) ..................................................
ŁOSOŚ (podpłomyk, creme fraiche, twaróg,
łosoś, koperek, rukola) ..............................................................
WIEJSKI (podpłomyk, crème fraîche, szynka,
ogórek kiszony, rukola) .............................................................

29.00,–
35.00,–
35.00,–
29.00,–

PLACKI ZIEMNICZANE (6 szt.)
– z grzybami leśnymi w śmietanie ...........................................
– z łososiem wędzonym z własnej wędzarni
i kwaśną śmietaną ..................................................................
– nadziewane twarogiem i kwaśną śmietaną ........................
– z kwaśną śmietaną lub jogurtem ..........................................

22.00,–
22.00,–
16.00,–
15.00,–

Codziennie przygotowujemy inne ciekawe danie
– zapytaj kucharza jakie?

Królik duszony w śmietanie ...................................................... 26.00,–
Zraz wołowy a’la Potocki ........................................................... 20.00,–

Zraz wieprzowy zawijany po gdańsku ..................................... 15.90,–

Racuchy z jabłkami (3 szt.) ........................................................ 14.90,–
Racuchy z bananami (3 szt.) ..................................................... 14.90,–
Naleśnik
– kurczak grillowany, ser żółty, warzywa, sos ........................
– łosoś wędzony, biały ser, liście szpinaku, sos .....................
– szynka, ser żółty, ananas, sos ...............................................
– mięso mielone (bolognese), ser żółty, sos ..........................
– ser żółty, sos pomidorowy z ziołami ....................................
– szpinak duszony na maśle, suszone pomidory, ser feta ..
– warzywa duszone z ziołami, sos ..........................................
– banan, czekolada, bita śmietana .........................................
– nutella, mascarpone, orzechy, sos ......................................
– biały ser, rodzynki, wanilia, sos ............................................
– owoce, bita śmietana ...........................................................
– biały ser, banan, wanilia ........................................................

18.90,–
19.90,–
17.90,–
17.90,–
13.90,–
18.90,–
13.90,–
16.90,–
18.90,–
15.90,–
15.90,–
13.90,–

PIEROGI TRADYCYJNE

Kaczka z jabłkami ¼ sztuki......................................................... 22.00,–

Eskalopki grillowane z kurczaka ............................................... 14.90,–

Opakowania do dań na wynos
dodatkowo płatne

własnoręcznie klejone (8 szt.)

Gęsina po staropolsku............................................................... 28.00,–

Kurczak na parze z masłem ziołowym .................................... 15.90,–

taniej!
Od godziny 17:00
tylko dania obiadowe
dostępne w ciepłym bufecie

RACUCHY I NALEŚNIKI

RYBY

Jajecznica z 3 jaj z dwoma dodatkami
– szynka, boczek, ser, pieczarki, pomidor, cebula .................. 15.00,–
(+3 zł za każdy kolejny dodatek)

– 30%

Promujemy zdrową kuchnię.
Gwarantujemy najwyższej jakości potrawy, zdrowe, smaczne,
przygotowane przez naszych kucharzy.

Kotlet schabowy z kostką .......................................................... 16.90,–
Żeberka tradycyjnie duszone ................................................... 16.90,–
Wątróbka drobiowa z jabłkiem i majerankiem ...................... 16.90,–

Szczegółowy wykaz alergenów i gramatur dostępny u managera restauracji

Pierogi z ziemniakami i czosnkiem polane okrasą ................
Pierogi z kaczką i sosem żurawinowo–jabłkowym .................
Pierogi z siekanym szpinakiem z suszonymi pomidorami
i fetą polane masłem .................................................................
Pierogi ruskie z kwaśną śmietaną ............................................
Pierogi z zieloną soczewicą polane okrasą .............................
Pierogi z białym twarogiem i miętą polane masłem .............
Pierogi z owocami i śmietaną ...................................................
Pierogi z białym twarogiem i rodzynkami ...............................
Pierogi z mięsem ........................................................................

16.90,–
24.00,–
24.00,–
17.90,–
15.90,–
16.90,–
23.00,–
16.90,–
18.90,–

Bufet sałatkowy – samo zdrowie ............................................. 15.00,–

DODATKI
Kasze, ryż, makaron ...................................................................
Ziemniaki .....................................................................................
Frytki ...........................................................................................
Surówki ........................................................................................
Warzywa gotowane ...................................................................
Warzywa gotowane na parze ...................................................
Masło ...........................................................................................
Pieczywo ......................................................................................

5.00,–
5.00,–
8.00,–
7.00,–
9.00,–
8.00,–
3.00,–
3.00,–

