
Menu
Sałaty / Salads

Mix młodych sałat i szpinaku z kaszubskim kozim serem, 
truskawkami, piklowane buraczki, dresing malinowy, oliwa z oliwek
Mixed leaf salad and spinach with Kashubian goat cheese, 
strawberries, pickled beets, raspberry dressing, olive oil

Sałatka owocowa 200g
Fruit salad 200g

Młoda rzymska sałata z grillowanymi krewetkami, piklowanym 
ogórkiem, parmezanem i pomidorkami cherry, sos vinegrette
Young romaine lettuce with grilled prawns, pickled cucumber, 
parmesan cheese, cherry tomatoes, sauce vinaigrette

Mix młodych sałat z grillowanymi warzywami, szafranową kaszą 
pęczak i suszonymi pomidorami, ocet balsamiczny, oliwa z oliwek
Mixed leaf salad with grilled vegetables, saffron pearl barley, sun-dried 
tomatoes, balsamic vinegar, olive oil

Bagietki / Baguettes
Kanapka na bagietce z dynią, tuńczykiem, salsą z suszonych 
pomidorów, jajkiem na twardo
Pumpkin seed baguette with tuna, sun-dried tomatoes salsa 
with hard-boiled egg

Kanapka na bagietce pełnoziarnistej z sezonowanym rostbefem 
sous vide, mixem sałat i majonezem z francuską musztardą
Whole-wheat baguette with dry aged roast beef sous vide, 
mix salad, mayonnaise with french mustard

Kanapka na bagietce pszennej z grillowanym kurczakiem, 
boczkiem, salsą mango i sałatą lodową
Wheat baguette with grilled chicken, bacon, mango salsa, 
iceberg lettuce

Kanapka z na bagietce pszennej z piersią kaczą wędzoną 
domowym sposobem gruszką i żurawiną
Wheat baguette with homemade smoked duck breast, 
pear and cranberry

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.
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