PRZYSTAWKI
Carpaccio z polędwicy wołowej z parmezanem i dipem
Balsamicznym z mini bagietką (80 g./100 g.)………………………….… 35 pln.
„Specjalność” – oryginalne, ręcznie lepione duże pierogi z cielęciną i emulsją z
grzybów leśnych (4 szt.)……………..……….. 28 pln.

ZUPY
Zupa dnia - zawsze przepyszna i świeża,
każdego dnia inna - Pytaj obsługę! /350 ml/…………………………..16 pln.

DANIA GLOWNE

Nasza specjalność ! - Kaczka po wielkopolsku / ¼/ pieczona w jabłkach,
majeranku i karmelizowanej cebuli, serwowana z pyzami /2 szt./ (lub poznańskimi
kluseczkami) i modrą kapustą………………………….. 42 pln.
Kaczka po wielkopolsku / ½ / pieczona w jabłkach, majeranku i karmelizowanej
cebuli serwowana z pyzami /3 szt./ (lub poznańskimi kluseczkami)
i modrą kapustą ………………………….. 54 pln.
„Wieża Gajowego” z polędwiczki wieprzowej, przekładanej panierowanym
camembertem z dodatkiem ziemniaków opiekanych w ziołach oraz pieczonych,
maślanych warzyw korzeniowych /170g/…………………………..…42 pln.
Łosoś norweski pieczony w papilocie z dodatkiem warzyw grillowanych, podany z
ziemniakami opiekanymi w ziołach i miseczka kolorowych sałat
z vinegrettem /130g/………………………..…. 45 pln.
Klasyczny, duży kotlet schabowy w tradycyjnej panierce, podany z ziemniakami
opiekanymi w ziołach i kapustą gotowaną /180 g/………………………… 36 pln.

MAKARONY I SALATKI

Czarna tagliatella z krewetkami królewskimi i aromatycznym
czosnkiem, okraszona białym winem i kremową śmietaną /400g/ ………….. 37 pln.
Wegetariańskie penette z dobrze przyprawionym szpinakiem i serem
pleśniowym /400g/ …………………. 28 pln.
„Zielony Ogród” sałatka ze świeżych warzyw i kolorowych sałat z dodatkiem sera
feta i klasycznego vinegretu podawana z czosnkową bagietką ……………26 pln.

DANIA DLA DZIECI
Soczyste paluszki z kurczaka w tradycyjnej panierce z mini marchewkami i
klasycznymi frytkami /100 g./……………..…25 pln.

Makaron pennette z łagodnym sosem pomidorowym /200g/ ………………..18 pln.

Do kazdego dania glownego serwujemy
przepyszne „czekadelko”

DESERY
Ciasto dnia, świeżo pieczone, domowe – TYLKO NIEDZIELA!
– (Pytaj obsługę) .................................................. 18 pln
Suflet czekoladowy z płynną czekoladą, chmurą bitej śmietany, filetem z pomarańczy i
sosem z gorzkich cytrusów /130 g./…………………….. 17 pln.
„Lodowa fantazja” trzy kulki lodów w otoczeniu świeżych owoców z dodatkiem
bitej śmietany ……………………………….…18 pln.
„Dziecięca Koktajlówka” – 2 kulki lodów z sosem deserowym……………….12 pln.

NAPOJE GORACE
Kawa „standard” z ekspresu ciśnieniowego z mlekiem…….………………. 9 pln.
Klasyczne „espresso” (35 ml.)……………………………… 8 pln.
Cafe Latte (250 ml.)………………………………….. 12 pln.
Herbata czarna liściasta (450 ml.)……………………….……… 10 pln.
Herbata zielona liściasta (450 ml.)……………………………………… 10 pln.
Herbata czarna (450 ml.)……………………………………………. 8 pln.
Herbata zielona (450 ml.)……………………………………………….. 8 pln.

NAPOJE ZIMNE
Kawa mrożona z bitą śmietaną ………………………………. 16 pln.
Sok pomarańczowy, jabłkowy, z czarnej porzeczki, pomidorowy (0, 33 l.)...… 7 pln.
Woda mineralna gazowana i niegazowana (0, 33 l.)……………………. 6 pln.
Coca Cola, Fanta, Sprite (0, 2 l.) …….………………………………. 7 pln.
Dzbanek wody z cytryną (1 l.)…………………….. 12 pln.

ALKOHOLE
„Wino Domu” / kieliszek 150 ml/……………….. 16 pln.
„Wino domu” / butelka/………………… 60 pln.
Piwo „Lech” „Tyskie” 0, 33 l…………………………………….. 8 pln.
Pozostałe alkohole – zapytaj obslugę !

