
  Zupy      (Porcja 0,9l)                          Cena 
-Krem z grzybów leśnych z łazankami       29 zł     

-Barszcz z uszkami własnej roboty            26 zł    

-Żurek na borowikach                                28 zł    


      Pierogi     (Porcja 6 szt.)       Cena      
-z kapustą i grzybami                     19 zł

-z kaczką i żurawiną                        23 zł

-z kurkami i ricottą                          19 zł

-z gęsiną i suszoną śliwką               23 zł
   Sałatki (cena za kg)                        Cena 

-Sałatka z kurczakiem, orzechami włoskimi i      40zł

 rodzynkami                         

-Sałatka śledziowa z czerwoną fasolą                 35zł

-Sałatka jarzynowa                                              30zł
      Przystawki Rybne                                  Ilość          Cena


-Pstrąg w galarecie z towarzystwie raka                460-480g       28 zł

-Łosoś w galarecie w towarzystwie krewetki         460-480g       36 zł

-Dorsz po grecku                                                    600-650g       26 zł

-Rolada szpinakowa z wędzonym łososiem i         280-300g       22 zł

 nasionami chia

-Sałatka z łososia wędzonego w sosie                      250g           15 zł

 majonezowo-szpinakowym

-Śledź w marynacie piernikowo-korzennej z             250g           13 zł

 czerwoną cebulką


  Przystawki Mięsne        Ilość       Cena 
-Tatar z gęsi z marynatami z własnej spiżarni                100g        15 zł

-Tatar wołowy ze szprotką i marynowanymi                  100g        13 zł

 grzybami

-Rolada wieprzowa z wątróbką z gęsi w galarecie     300-320g    32 zł

-Rolada drobiowa z warzywami w galarecie               300-320g    25 zł

 cytrusowej


   Ryby z sosami                             Ilość         Cena                        
  -Sandacz z sosem borowikowym       120-150g      16 zł

-Karp z sosem muślinowym na             120-150g      15 zł

  białym winie       

-Dorsz z sosem kaparowo-miodowym  150-180g      14 zł	

-Filet z pstrąga w sosie cytrynowo-       150-180g      13 zł

 pieprzowym                                                                            


  Mięsa z sosami                                          Ilość          Cena 
-Zraz wołowy z musztardą francuską                 130-150g      14 zł

-Pól kaczki z sosem pomarańczowym               700-800g      35 zł

-Pierś z gęsi w sosie żurawinowo-miodowym    250-280g      18 zł

-Pieczeń z dzika z podgrzybkami                       140-160g      17 zł

-Polędwica wieprzowa z sosem śliwkowym       140-160g      15 zł

       


   Mięsa panierowane          Ilość        Cena                  

-De volaille z masłem osełkowym   160-180g    10 zł

 i pietruszką

-Kasztan drobiowy z kurkami w      160-180g    11 zł

 sezamowej panierce	  
 -Koperta ze schabu z borowikami  150-170g    13 zł


Ryby wędzone     Cena za kg 
-Pstrąg                            38zł

-Łosoś                             62zł

-Węgorz                         160zł

Ciasta (średnica 21cm.)       Cena 
-Makowiec                                 42 zł           

-Jabłecznik                                 39 zł

-Sernik królewski                        45 zł


