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MENU



Zupa grzybowa z kwaśną śmietaną
Mushroom soup served with sour cream

° 24 PLN °

Barszcz czysty na zakwasie domowej roboty, z jabłkami i majerankiem
Homemade beetroot clear borscht with apples and marjoram

° 12 PLN ° 

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

° 24 PLN °

ZUPY
SOUPS

Gulasz z dziczyzny z kluskami ziemniaczanymi
Venison goulash with potato noodles

° 59 PLN °

Kaczka pieczona z szarą renetą i majerankiem, czerwona kapusta  
z żurawiną, baba ziemniaczana, sos z suszonej śliwki (rekomendacja dla 2 osób)

Roasted duck with apples and marjoram served with braised red cabbage, cranberries, 
traditional potato cake and dried plum sauce (recommendation for 2 people)

° 89 PLN °

Polędwica z dorsza pieczona w plastrach wędzonego boczku, 
kasza perłowa, sałatka z jarmużu i rzepy , sos rakowy
Baked cod loin wrapped in smoked bacon, pearl barley, 

kale and turnip salad, crayfish sauce

° 62 PLN °

Łosoś z duszoną kapustą i grzybami leśnymi, wężymord, szafranowe ziemniaki
Salmon served with braised cabbage and wild mushrooms, scorzonera, saffron potatoes

° 65 PLN °

DANIA GŁÓWNE
MAIN DISHES

PRZYSTAWKI
APPETIZERS

Deska domowych wędlin 
kaszubskich: kacza pierś podwędzana, gęsia  
pierś marynowana w soli i cukrze, kiełbasa 

wieprzowa, pierś z bażanta, żurawina, 
chrzan, konfitura z gruszki

Homemade Kashubian charcuterie board:  
smoked duck breast, smoked goose breast 

marinated in salt and sugar, traditional Polish 
sausage, smoked pheasant breast, cranberry, 

horseradish and pear jam 

° 36 PLN °

Terina z dziczyzny ze śliwkami i galaretką 
z jabłek i żubrówki 

Game terrine with plums, apple  
and „Żubrówka” jelly  

° 27 PLN °

Sandacz w zalewie z octu winnego,  
miodu i gorczycy

Pike perch fillet in vinegar with honey  
and white mustard

° 29 PLN °

Sałatka z solonym łososiem, pumperniklem, 
jajkiem gotowanym z wolnego wybiegu  

i marynowanym ogórkiem
Salted salmon salad with pumpernickel,  

poached free range egg and marinated cucumber

° 27 PLN °

Pierogi z dorszem i wędzonym 
łososiem z dodatkiem ziemniaków

Traditional Polish dumplings filled with 
cod, smoked salmon and potatoes

° 26 PLN °

Pierogi z sarną i kurkami
Traditional Polish dumplings filled with

venison and chanterelle farce

° 28 PLN °

Pierogi z kapustą i grzybami
Traditional Polish dumplings filled with 

sauerkraut and wild mushrooms 

° 27 PLN °

PIEROGI
DUMPLINGS

Sernik z jagodami i galaretką jogurtową
Blueberry cheesecake served with yoghurt jelly

° 25 PLN °

Gruszka gotowana w białym winie z sosem  
kardamonowym i lodami cynamonowymi

Poached pear in white wine with cardamom  
sauce and cinnamon ice cream 

° 25 PLN °

Tarta dyniowa z lodami pomarańczowymi
Pumpkin tart served with orange ice cream

° 25 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 Państwuwyczerpujących informacji oraz pomoże w wyborze dań.

Prices in Polish PLN, including VAT. Gratuity at your discrection. 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.



Zupa pomidorowa ze świeżymi pomidorami i domowym makaronem
Traditional tomato soup with homemade noodles

° 10 PLN °

Rosół z kurczaka z domowym makaronem
Chicken broth with homemade noodels

° 10 PLN °

Grillowana lub gotowana pierś z kurczaka z ziemniakami puree ziemniaczane, 
surówka z marchewki i jabłka

Grilled or boiled chicken breast with potato puree, carrot and apple salad

° 18 PLN °

Smażony filet z dorsza z ziemniakami puree ziemniaczane, 
surówka z marchewki i jabłka

Fried cod fillet with potato puree, carrot and apple salad

° 18 PLN °

Naleśniki z twarogiem i sosem truskawkowym
Homemade pancakes with cottage cheese and strawberry jam 

° 12 PLN °

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 Państwuwyczerpujących informacji oraz pomoże w wyborze dań.

Prices in Polish PLN, including VAT. Gratuity at your discrection. 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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