Menu a’la Carte Symfonia Smaku
Przystawki / Starters
Szparagi białe / kozi ser / sos holenderski / szczypiorek 19 zł
White asparagus / goat cheese / hollandaise sauce / chives

Łosoś wędzony / ogórek piklowany / soliród / majonez wasabi / czarny sezam 21 zł
Smoked salmon / pickled cucumber / saphire / wasabi mayonnaise / black sesame

Consome z pieczonej cebuli / dymka / żeberko wieprzowe 12 zł
Roasted onion consommé / spring onion / pork rib

Suszona wołowina / sos sojowy /pomarańcz / imbir / sezam / grzyby marynowane 22 zł
Beef jerky / soy sauce / orange / ginger / sesame / pickled mushroom

Chłodnik z kapusty kiszonej / cielęcina / pak choi 11 zł
Chilled sour cabbage soup / veal / pak choi

Tatar dnia 26 zł
Tartare of the day

Dania główne / Main courses
Makaron dnia 22 zł
Pasta of the day

Risotto dnia 22zł
Risotto of the day

Kaczka / śliwka / buraki /anyż / demi glace 40 zł
Duck / plum / beetroot / anise / demi glace

Polędwiczka wieprzowa / nowalijki / demi glace / kruszonka ziołowa 38 zł
Pork tenderloin / spring vegetables / demi glace / herbal crumble

Stek wołowy / frytki steakhouse / mix sałat / czosnek niedźwiedzi 55 zł
Beef steak / steakhouse fries / mix of salads / wild garlic

Halibut / risotto / szparagi / kawior z pstrąga / crunch 42 zł
Halibut / risotto / asparagus / trout caviar / crunch

Policzko wołowe / puree ziemniaczane / musztarda francuska / młode warzywa 36 zł
Beef cheek / potato purée / french mustard / baby vegetables

W ramach degustacji do dań głównych Szef Kuchni serwuje czeską markę piwa KOZEL (oferta dotyczy osób pełnoletnich)

Desery / Desserts
Panna Cotta / rabarbar / mascarpone / biała czekolada 12 zł
Panna cotta / rhubarb / mascarpone / white chocolate

Sernik / marakuja / mango / ciasteczko kruche / beza 14 zł
Cheesecake / passion fruit / mango / biscuit / meringue

Fondant / truskawki / wanilia / Chantily krem 16 zł
Fondant / strawberries / vanilla / Chantilly cream

Zapytaj o dzisiejszą propozycję u Obsługi.
Please ask a member of the Staff for today’s special

Dla Wegan/Wegetarian oraz osób ze specjalnymi obostrzeniami żywieniowymi, Szef Kuchni proponuje specjalne dania, ustalane
indywidualnie z Gośćmi
Vegans / vegetarians or persons with special dietary restrictions may order dishes which Our Chef individually determines with our Guests.

W przypadku braku któregoś ze składników Menu zastrzegamy prawo do jego zmiany na inny.
Due to components shortage we are allowed to make changes in our menu

Napoje zimne / cold drinks
Sok Toma 0,2 l
Woda Górska Natura 0,33 l
Pepsi, 7 UP, Mirinda, Tonic 0,2 l
Ice Tea
Napój energetyczny
Sok ze świeżych owoców

5 zł
5 zł
5 zł
5 zł
10 zł
10 zł

Napoje gorące / hot drinks
Americano
Espresso
Espresso doppio
Cappuccino
Latte macchiato
Kawa po irlandzku
Herbata

6 zł
6 zł
8 zł
8 zł
10 zł
16 zł
6 zł

Piwo lane / draft Beer
Kozel Lezak 0,5l
Kozel Lezak 0,3l

7 zł
5 zł

Piwo butelkowe / bottle Beer
Tyskie 0,5l
Grolsch 0,45l
Książęce ( Lager , Pszeniczne , Ciemne ) 0,5 l
Lech Free 0,3l
Wódka 4 cl
Finlandia
Wyborowa
Finlandia ( Lime, Mango, Cranberry, Grapefruit,
Redberry, Black Currant )
Finlandia Platinum
Pravda
Jagermaister
Żubrówka
Żołądkowa Gorzka
Smirnoff Black
Gin 4 cl
Bombay
Seagrams
Tequila 4 cl
Olmeca Blanco
Olmeca Gold

7 zł
9 zł
9 zł
6 zł

10 zł
8 zł
10 zł
16 zł
15 zł
12 zł
8 zł
8 zł
10 zł

14 zł
12 zł

12 zł
14 zł

Rum 4 cl
Havana Club Anejo 7 Anos
Havana Club Anejo 3 Anos

14 zł
12 zł

Brandy 4 cl
Metaxa *****
Metaxa *******

15 zł
20 zł

Cognac 4 cl
Martel V.S
Martel V.S.O.P
Hennessy V.S

20 zł
25 zł
20 zł

Whiskey 4 cl
J.Daniels Single Barrel
Gentelman Jack
Jack Daniels
Jack Daniels Honey
Jim Beam

22 zł
20 zł
15 zł
15 zł
15 zł

Whisky 4 cl
Johnnie Walker Black
Chivas Regal 12y
Chivas Regal 18y
Jameson
Glenfiddich 12 y.
Glenfiddich 15 y.
Glenfiddich 18 y

16 zł
18 zł
22 zł
14 zł
22 zł
28 zł
35 zł

Likiery 4 cl / Syropy 2 cl
Malibu
Kahlua
Bailey’s
Passoa
Chambord
Campari
Cointreau
Archers
Sambuca
Amaretto
Syropy monin

12 zł
12 zł
12 zł
12 zł
15 zł
12 zł
14 zł
12 zł
14 zł
10 zł
5 zł

Wermut 8 cl
Martini ( Bianco , Rosato, Rosso, Extra Dry )

10 zł

