
polskie
smaki

MENU



Rosół drobiowy z domowym makaronem i lubczykiem
Chicken broth with homemade pasta and lovage

° 16 PLN °

Chłodnik z botwinki, podwędzany łosoś, jajo zielononóżki
Chilled beetroot leaves soup, smoked salmon, green-legged partridge egg 

° 16 PLN ° 

Kaszubska zupa rybna zakwaszana sokiem z ogórków kiszonych
Traditional Kashubian fish soup acidified with pickled cucumber juice

° 21 PLN °

ZUPY
SOUPS

Sandacz smażony, gołąbek z kapusty z soczewicą, 
szalotki z tymiankiem, karmelizowane rzodkiewki, sos rakowy

Pan fried pike perch fillet, cabbage filled with lentils, shallots 
with thyme, caramelized radishes, crayfish sauce

° 59 PLN °

Dorsz smażony, ziemniaki z koperkiem, 
młode warzywa, bób, pianka porzeczkowa z kminkiem

Pan fried cod, potatoes with dill, young vegetables, 
beans, currant foam with cumin

° 47 PLN °

Pierś z kurczaka z kaszą pęczak, cukinia, domowe suszone pomidory
Chicken breast with pearl barley, zucchini, homemade dried tomatoes

° 42 PLN °

Eskalopki z polędwiczki wieprzowej, kasza orkiszowa, pieczone jabłko
Pork tenderloin escalope, groats spelt, baked apple

° 52 PLN °

DANIA GŁÓWNE
MAIN DISHES

PRZYSTAWKI
APPETIZERS

Śledź marynowany w cytrynie i occie  
jabłkowym, sałatka z piklowanego ogórka, 

kwaśna śmietana z kozim serem,  
chips z ziemniaka

Herring marinated in lemon and apple cider 
vinegar, salad with pickled cucumber, sour 

cream & goat cheese, potato chips
° 21 PLN °

Tatar z troci bałtyckiej, marynowane 
opieńki, czerwona cebula, jajko przepiórcze

Baltic sea trout tartar, marinated honey 
agaric, red onion, quail egg 

° 35 PLN °

Wędzona domowym sposobem pierś  
z kaczki, konfitura z owoców leśnych

Home-smoked duck breast,  
forest berries jam 

° 27 PLN °

Młode sałaty z piklowanymi 
burakami, kaszubskim kozim serem, 
malinowy pomidor, maślane grzanki

Young lettuce with pickled beets, 
Kashubian goat cheese, raspberry 

tomato, buttered toast
° 27 PLN °

Pierogi z łososiem
Traditional Polish dumplings 

filled with salmon farce

° As a starter 21 PLN ° 
° Main course 28 PLN °

Pierogi z kaczką
Traditional Polish dumplings

filled with duck farce

° As a starter 22 PLN °
° Main course 29 PLN °

Pierogi z kaszubskim smędzonym 
sérem Frisztikowym, młody szpinak, 

kwaśna śmietana 
Traditional Polish dumplings filled 

with kashubian “smędzony Frisztikowy” 
cheese, spinach and sour cream 

° As a starter 19 PLN ° 
° Main course 26 PLN °

PIEROGI
DUMPLINGS

Beza z truskawkami, 
sos z owoców leśnych

Meringue with strawberries, 
forest berries sauce

° 23 PLN °

Szarlotka z owocami leśnymi, 
sos kardamonowy, lody waniliowe
Forest berries pie, cardamom sauce, 

vanilla ice cream 
° 20 PLN °

DESERY
DESSERTS

Wszystkie podane ceny w PLN. Zawierają podatek VAT. Nie obejmują obsługi. 
W przypadku szczególnych wymagań dietetycznych, w tym wszelkich alergii pokarmowych prosimy o powiadomienie

naszej obsługi. Jeśli zechcą Państwo uzyskać dodatkowych informacji dotyczących składników użytych do kompozycji menu
oraz procedur związanych z przygotowaniem potraw, nasz personel bardzo chętnie udzieli Państwu

wyczerpujących informacji oraz pomoże w wyborze dań.

Prices in Polish PLN, including VAT. Gratuity at your direction.  
We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes contain particular ingredients. Please inform our 

waiting on staff of any allergy or special dietary requirements that we should be made aware of, when preparing your menu request.


