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Sugerowane winaPodane ceny zawierają podatek VAT

Przystawki 

Hekele śląskie na plastrach czerwonego buraka 
z grzankami (180g) 17,- 

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

 Ropiteau Sauvignon Blanc

Pieczona gruszka z rostbefem (200g) 28,- 
Pieczona gruszka w miodzie i tymianku / rostbef / bukiet sałat / coulis malinowe 

 Vina Pomal Centenario Tempranillo Crianza

Sałatka

Sałatka Cezar (350g) 29,-
Bukiet sałaty rzymskiej / kurczak / grzanki / sos anchois 

/ chips bekonowy / pieczywo

Remole Vermentino, Trebbiano

Zupy

Rosół domowy (300ml) 14,- 
Tradycyjny rosół z domowym makaronem

Zupa grzybowa (300ml) 16,-
Wyrazista zupa grzybowa / kasza pęczak 

Żur śląski (300ml) 16,- 
Gęsty i treściwy żur śląski z boczkiem i kiełbasą, gotowany na wędzonce / jajko

Ryby 

Dorada (400g) 45,-
Filet z dorady / ryż / sałatka z pomarańczy oraz marynowanego imbiru z dresingiem cytrynowym

 Panamera Chardonnay

Mięso 

Kurczak a'la saltimbocca z grillowanymi warzywami 
i zielonym pesto (400g) 35,-

Pierś z kurczaka zawijana w szynkę dojrzewająca / grillowana cukinia 
/ czerwona cebula / pomidorkii cherry / koper włoski / mix papryk 

 Raimat Clamor Chardonnay, Sauvignon Blanc, Xarel-lo

Polędwiczka wieprzowa (450g) 41,- 
Smażone kawałki polędwicy wieprzowej w pudrze ziołowym 

/ puree ziemniaczane / brukselka / krem malinowy / mini por 

 Anima de Raimat Tinto Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Syrah

Rolada śląska z kluskami (650g) 45,- 
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) 49,- 
Połówka kaczki pieczona w jabłkach i majeranku / sos różany / kluski śląskie / ćwikła

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

Żeberka barbecue na śląską nutę (500g) 39,- 
Glazurowane żeberka wieprzowe ekstra mięsne / panczkraut / sos barbecue 

Canepa Finisimo Gran Reserva Cabernet Sauvignon

Desery

Szarlotka z lodami (250g) 16,- 
Specjalność Sztygarki – domowa szarlotka / lody waniliowe / bita śmietana

 

Ciastko czekoladowe (220g) 16,-
Ciastko czekoladowe / lody rzemieślnicze – sorbet mango / bita śmietana / sos waniliowy

Minitarta (180g) 16,-
Krem z mascarpone z esencją z róży/ kruche ciasto na maśle / owoce sezonowe
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