
ZDROWY POCZĄTEK DNIA

Owsianka na wodzie z dodatkami do wyboru: sos malinowy, bakalie, mango 19 zł
Muffin omlet z dodatkami do wyboru: szynka, ser, pieczarki, szczypiorek 21 zł

Bajgiel z wiejskim twarożkiem, rukolą, wędzonym łososiem i jajkiem sadzonym 26 zł

Soki detox 200ml/18 zł
- czerwony z buraka i jabłka
- pomarańczowy z imbirem

 - zielony ze szpinaku, selera i ogórka
- soki świeżo wyciskane (pomarańcz, grejpfrut)

COŚ NA ZĄB
 

Półmisek ciepłych przekąsek z owocami morza dla 2 os.: krewetki w panco, 
panierowane kalmary, chrupiąca stynka, ośmiornica, małże nowozelandzkie 59 zł

Deska Szefa dla 2 os.: szynka kumpiak z Podlasia, wołowina dojrzewająca Bresaola, 
jesiotr wędzony z Rusi, piklowane warzywa i grzyby, ser Bursztyn, oliwki 49 zł

Selekcja mini sandwichów (3 szt. do wyboru) 39 zł
- z szynką kumpiak z Podlasia od Ancypo

- z wędzonym jesiotrem z hodowli z Mazur
- z serem Roquefort Vieux Berger z Francji

Selekcja mini burgerów (2 szt. do wyboru) 39 zł
- z wołowiną Angus, bekonem, warzywami i sosem BBQ

- z rwaną wieprzowiną, piklowaną cebulą i truflowym majonezem
- z chrupiącą polentą, pieczonym selerem i sosem Aioli

Tatary z grzankami 48 zł
- tatar z wołowiny Angus z majonezem truflowym, piklowanymi warzywami i grzankami

- tatar z jagnięciny z oregano, pieczonym czoskiem i czerwoną cebulą
- tatar z dorsza z marynowanym ogórkiem, gorczycą i suszonymi pomidorami

WIĘKSZY GŁÓD

Zupa Won-Ton z pierożkami z wieprzowiny i krewetek 28 zł
Selekcja sałat ze świeżymi warzywami, pomidorami suszonymi i sosem balsamico 29 zł 

Sałatka Caprese z mozzarellą di Bufala i rukolą 31 zł
Soczewica z grillowanym tofu 36 zł

Szaszłyk z krewetek z pastą miso grillowane w liściu bananowca 48 zł
Kofta czyli szaszłyki z jagnięciny i baraniny z sosem Ajvar 41 zł

 
SŁODKIE CHWILE

Crème brûlée z malinami 19 zł
Kompresowane mango z wanilią z granitą z owoców sezonowych 19 zł

Słodki bursztyn: słony karmel, finansjer orzechowo-kakaowy 19 zł

¹ 9:00 - 12:00

¹ od 12:00

¹ od 12:00

¹ od 9:00

¹ od 9:00



BIGGER BITES

Oatmeal on the water with additions to choose: raspberry sauce, dried fruit, mango 19 pln
Muffin omelette with additions to choose from: ham, cheese, mushrooms, chives 21 pln

Bagel with cottage cheese, arugula, smoked salmon and fried egg 26 pln

Detox juices 200ml/15 pln
- red with beetroot and apple

- orange with ginger
- green with spinach, celery and cucumber
- freshly squeezed juices: orange, grapefruit

QUICK SNACK
 

Seafood for 2 people: panco prawns, breaded squid,
crispy smelt, octopus, New Zealand mussels 45 pln

Chef’s plate for 2 people: kumpiak ham from Podlasie, Bresaola ripening beef,
smoked sturgeon from Mazuria, pickled vegetables and mushrooms, amber cheese, olives 49 pln

Selection of mini sandwiches (3 items to choose from) 39 pln
- with ham kumpiak from Podlasie from Ancypo

- with smoked sturgeon from Mazuria
- with Roquefort Vieux Berger cheese from France

Selection of mini burgers (2 items to choose from) 39 pln
- with Angus beef, bacon, vegetables and BBQ sauce

- with pulled pork, pickled onions and truffle mayonnaise
- with crispy polenta, baked celery and Aioli sauce

Tartars with croutons 48 pln
- angus beef tartare with truffle mayonnaise, pickled vegetables and croutons

- lamb tartare with oregano, roasted garlic and red onion
- cod tartare with marinated cucumber, mustard and sun-dried tomatoes

BIGGER BITES

Won-Ton soup with pork and shrimp dumplings 28 pln
Salad selection with fresh vegetables, dried tomatoes and balsamico sauce 29 pln 

Caprese salad with mozzarella di Bufala and arugula 31 pln
Lentil with grilled tofu 36 pln

Shrimp skewer with miso paste grilled in banana leaf 48 pln
Kofta - lamb and mutton skewers with Ajvar sauce 41 pln

 
SWEET MOMENTS

Crème brûlée with raspberries 19 pln
Compressed mango with vanilla and granite from seasonal fruits and strawberry sorbet 19 pln

Sweet amber: salty caramel, nut and cocoa financier 19 pln

¹ from 9am to 12pm

¹ from 12pm

¹ from 12pm

¹ from 9am

¹ from 9am


