
Przystawki

Pâté z galaretką porzeczkową (140g) 21,- PLN 
Delikatny pasztet wieprzowo-drobiowy z wątróbką  
/ galaretka z czarnej porzeczki / pikle / żurawina

Vina Pomal Centenario Tempranillo Crianza Ropiteau Grenache/Syrah

Hekele śląskie na plastrach czerwonego buraka 
z grzankami (180g) 12,- PLN

Drobno pokrojone filety ze śledzia z jajkiem, ogórkiem kiszonym, 
cebulą oraz musztardą / plastry czerwonego buraka / grzanki / ogórek kiszony

 
Ropiteau Sauvignon Blanc

Sałatka

Sałatka Sztygara (400g) 28,- PLN
Bukiet sałat / grillowany kurczak / płatki bekonu / chrupiące grzanki 

/ sos na bazie anchois, parmezanu, czosnku, jogurtu naturalnego i majonezu

Remole Vermentino, Trebbiano

Zupy

Rosół domowy (300ml) 10,- PLN
Tradycyjny rosół z makaronem

Zupa serowa (250ml)  12,- PLN                     
Aromatyczna zupa serowa / grzanki ziołowe 

Zielony krem (250 ml+40g) 14,- PLN
Aksamitny krem z zielonego groszku / mleczko kokosowe / smażone tofu 

/ prażona marchew
 

Dania rybne

Polędwica z dorsza z topinamburowym puree (450g) 40,-PLN*/44,- PLN
Polędwica z dorsza / puree z topinamburu / kalafior / romanesco 

/ młoda marchew / sos z kiszonego / ogórka 
*Cena promocyjna, obowiązuje do 15.04.2017

Prinz Von Hessen „H” Riesling

Łosoś z kompozycją warzyw (400g) 42,- PLN
Filet z łososia w sosie beurre blanc / duet ryżów / kompozycja warzyw 

(cukinia cykoria, czerwona cebula, fioletowa marchewka)
 

Chablis Ropiteau

Dania mięsne

Kurczak kukurydziany (450g) 35,- PLN                       
Pieczona pierś z kukurydzianego kurczaka / puree z zielonego groszku 

/ sos z czerwonego pesto / jarmuż / cykoria / czerwona cebula

Remole Vermentino

Medaliony sous vide z polędwiczki wieprzowej 
w sosie kurkowym (450g) 34,- PLN

Smażone kawałki polędwiczki wieprzowej / kremowy szpinak z suszonymi pomidorami 
/ puree z marchewki i ziemniaka / sos kurkowy

Anima de Raimat Tinto Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Syrah

Rolada śląska z kluskami (650g) 39,- PLN
Wyśmienita rolada z udźca wołowego z klasycznym farszem / kluseczki śląskie 

/ ciemny sos pieczeniowy / modra kapusta z boczkiem

Vina Pomal Centenario Tempranillo Crianza

Pieczona kaczka (800g) 44,- PLN
Połówka kaczki pieczona w jabłkach i majeranku / sos różany / dwa rodzaje kaszy 

(jęczmienną oraz gryczaną) z boczkiem / ćwikła

Prinz Von Hessen „H” Riesling lub Raccolto Appassimento 
Corvina, Molinara, Rondinella, Lagrain, Merlot

Desery

Szarlotka z lodami (250g) 15,- PLN
Specjalność Sztygarki – domowa szarlotka / lody waniliowe / bita śmietana

Greckie popołudnie (150g) 15,- PLN             
Mus z sera feta / gorące wiśnie / prażone orzechy włoskie

Aromatyczny deser z chałwą (200g) 15,- PLN
Mrożona chałwa waniliowa / gruszki duszone w czerwonym winie i soku malinowym

Sugerowane wina
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