




MENU



przystawki 
starters

zapiEkaNy NalEśNik zE szpiNakiEM  

Baked pancake with spinach

15 zł

naleśnik ze szpinakiem zapiekany z sosem borowikowym  

i parmezanem 

Pancake with spinach baked with porcini mushroom sauce  

and parmesan cheese

BakłażaN MilaNEsE auBergine Milanese 19 zł

panierowany bakłażan zapiekany z mozarellą podany z salsą 

pomidorową i sosem Verde 

Breaded aubergine casserole with mozzarella cheese served  

with tomato sauce and salsa Verde

placEk z topiNaMBUrU topinaMBour cake 19 zł

placek z topinamburu zapiekany ze szpinakiem podany  

z wędzonym łososiem 

Topinambour cake baked with spinach and served with smoked salmon



sałatka z grillowaNyM kUrczakiEM  

salad with grilled chicken

19 zł

Mix sałat z grillowanym kurczakiem, świeżymi warzywami,  

ananasem i sosem cesar 

Salad mix with grilled chicken, fresh vegetables, pineapple  

and Cesar sauce

sałatka z caMEMBErtEM salad with caMeMBert cheese 22 zł

Mix sałat z serem camembert, orzechami, świeżymi warzywami  

i sosem rucolla 

Salad mix with camembert cheese, nuts, fresh vegetables  

sprinkled with arugula sauce

sałatka z piEczoNyM łososiEM  

salad with Baked salMon

24 zł

Mix sałat z pieczonym łososiem, świeżymi warzywami,  

chrupiącymi grzankami i sosem Verde 

Salad mix with baked salmon, fresh vegetables, crunchy croutons  

and salsa Verde

sałatki  
salads



zUpy soups

krEM poMidorowy creaM of toMato 10 zł

krem ze świeżych pomidorów podany z ziołowymi grzankami 

Cream of fresh tomatoes served with herb croutons

zUpa z cUkiNii courgette soup 11 zł

aksamitna zupa z cukinii zaprezentowana z kiełkami rzodkiewki 

Velvety roasted courgette soup presented with radish sprouts

zUpa Borowikowa porcini MushrooM soup 13 zł

delikatna zupa ze świeżych borowików 

Delicate soup with fresh porcini mushrooms



MacchEroNi gorgoNzola Maccheroni gorgonzola 21 zł

Makaron penne z szynką i sosem gorgonzola 

Penne pasta with ham and gorgonzola sauce

parpardEllE w sosiE BorowikowyM 

parpardelle pasta with porcini MushrooM sauce

25 zł

wstążki makaronu z sosem borowikowym z dodatkiem  

parmezanu i rucolli 

Papardelle pasta with porcini mushroom sauce served  

with parmezan cheese and arugula

MakaroN tagliatEllE z krEwEtkaMi tygrysiMi  

tagliatelle pasta with tiger prawns

32 zł

delikatne wstążki makaronu z krewetkami tygrysimi, pomidorami  

koktajlowymi, cukinią i rucollą 

Delicate ribbons of pasta with tiger prawns, cherry tomatoes,  

rocket salad, arugula, courgette

MakaroNy  
pasta



ryBy i owocE 
Morza Fish and 
seaFood

pstrąg z EstragoNEM trout with tarragon 33 zł

grillowany pstrąg z sosem estragonowym podany z sałatką  

ze świeżych warzyw i ziołową pitą serwowany na desce cedrowej

Grilled trout with tarragon sauce served with fresh salad and herb pita 

served on the cedar plank

stEk z łososia soUs VidE* salMon steak sous-Vide* 41 zł

delikatny stek z łososia przygotowany metodą sous Vide podany  

na maślanych ziemniakach, zielonych szparagach i groszku skropiony 

sosem buerre blanc 

Delicate salmon steak prepared by Sous-Vide, served on butter  

potatoes, green asparagus and peas



grillowaNa dorada grilled gilthead 47 zł

grillowana dorada podana na kokosowym risotto z dodatkiem 

karmelizowanych buraków 

Grilled Gilthead with coconut risotto and caramelized beetroots

krEwEtki po diaBElskU spicy deVil shriMps 48 zł

krewetki królewskie duszone w czosnku, chilli, pomidorach  

i oliwie podane z pomidorową Bruschettą 

King prawns sautéed in garlic, chilli, tomato and olive served  

with tomato bruschetta

3 kolorowE daNiE dla dwojga 3-couloured dish for two 115 zł

grillowany łosoś oraz dorada w towarzystwie tygrysich  

krewetek, podane z opiekanymi ziemniakami, frytkami, grillowanymi 

warzywami i mixem sałat 

Grilled fillet of salmon and sea bream in the company of tiger prawns, 

served with roasted potatoes, French fries, grilled vegetables and salad mix

* dania przygotowane metodą sous Vide, w której potrawy pakowane są próżniowo,  

a następnie gotowane w niskich temperaturach, od 540c do 640c.

 Dishes prepared by Sous Vide, vacuum-packed food, then cooked at low  

temperatures 540c – 640c.



daNia MięsNE 
meat dishes

polędwiczka wiEprzowa soUs VidE* 

sous-Vide pork tenderloin*

33 zł

polędwiczka wieprzowa przygotowana metodą sous Vide  

obtoczona w ziołach podana na glazurowanych burakach i puree 

selerowo-czosnkowym 

Pork tenderloin prepared by Sous-Vide, dipped in herbs  

and served on celery and garlic purée

stEk z karkówki z grilla grilled pork steak 33 zł

Marynowana karkówka z grilla podana z grillowanymi  

warzywami w pszennej tortilli serwowana na desce cedrowej 

Marinated grilled pork served with grilled vegetables in flour tortilla 

served on the cedar plank



rarytas 3 kolory 3-colours delicacy 34 zł

polędwiczki wieprzowe obtoczone w bekonie, smażone  

na grillu podane z sosem majerankowym, szpinakiem i zapiekanymi  

ziemniakami serwowane na desce cedrowej 

Pork tenderloin covered In Bacon, fried on the grill, Server with marjo-

ram sauce, spinach and roasted potatoes served on the cedar plank

kUrczak zE szparagaMi i caMEMBErtEM  

chicken with asparagus and caMeMBert 

35 zł

filet z kurczaka faszerowany szparagami i camembertem  

z sosem winnym podany na puree ziemniaczano-czosnkowym  

z glazurowaną marchewką 

Chicken fillet stuffed with asparagus and camembert cheese with  

wine sauce served with potatoes and garlic purée with glazed carrots

kUrczak taNdoori tandoori chicken 38 zł

grillowany filet z kurczaka tandoori podany na cytrynowym risotto  

z dodatkiem kapusty pak–choi

Grilled tandoori chicken fillet with lemon risotto and pak-choi cabbage

* dania przygotowane metodą sous Vide, w której potrawy pakowane są próżniowo,  

a następnie gotowane w niskich temperaturach, od 540c do 640c.

 Dishes prepared by Sous Vide, vacuum-packed food, then cooked at low  

temperatures 540c – 640c.



FilEt z kaczki soUs VidE* duck fillet sous-Vide* 41 zł

delikatna pierś z kaczki sous Vide serwowana z kapustą modrą,  

strudlem marchewkowym skropiona sosem żurawinowym  

i posypana pomarańczowymi jadalnymi kamieniami 

Gentle duck breast Sous-Vide served with red cabbage and carrot 

strudel sprinkled with cranberry sauce and dusted with edible orange 

stones

polędwica wołowa w kwiatach BzU  

Beef tenderloin in lilac flowers

72 zł

Marynowana w kwiatach bzu polędwica wołowa podana  

na zielonych szparagach z dodatkiem puree maślanego 

Sirloin marinated in lilac flowers served on green asparagus  

with the addition of butter purée

3 kolorowE daNiE dla dwojga

3-couloured dishes for two

85 zł

trzy rodzaje grillowanych mięs: karkówka, filet z kurczaka  

i polędwiczka wieprzowa podane z opiekanymi ziemniakami, frytkami, 

grillowanymi warzywami oraz mixem sałat 

Three types of grilled meats: pork, chicken breast and pork tenderloin 

served with roasted potatoes, French fries, grilled vegetables and salad mix

* dania przygotowane metodą sous Vide, w której potrawy pakowane są próżniowo,  

a następnie gotowane w niskich temperaturach, od 540c do 640c.

 Dishes prepared by Sous Vide, vacuum-packed food, then cooked at low  

temperatures 540c – 640c.



trio grill 55 zł

filet z kurczaka, polędwiczka wieprzowa i karkówka 

Chicken breast, pork tenderloin and porkneck

salMoN stoNE 65 zł

Marynowany łosoś 

Marinated Salmon

tigEr prawNs stoNE 69 zł

Marynowane tygrysie krewetki 

Marinated tiger prawns

BEEF stoNE 69 zł

polędwica wołowa 

Sirloin

grill stoNE
grill stoNE – grillowaNiE Na kaMiENiach z lawy  

wUlkaNiczNEj. daNia sErwowaNE z sałatką zE świEżych 

warzyw, sosaMi oraz dodatkaMi (do wyBorU Frytki  

lUB opiEkaNE ziEMNiaki). 

grill stone – BarBecue on the stones of Volcanic laVa.  

all dishes serVed with a salad of fresh VegetaBles, sauces 

and extras to choose (french fries or Baked potatoes).



* desery dostępne w weekend lub w wybrane dni.

 desserts available on weekend or on selected days.

dla For   
NajMłodszych 
the little ones

dEsEry  
desserts

BajkowE NalEśNiki fairy-tale pancakes 15 zł

naleśniki z waniliowym serkiem skropione sosem czekoladowym 

Pancakes with vanilla cream cheese sprinkled with chocolate sauce

chrUpiącE polędwiczki z kUrczaka  

crispy chicken tenderloins

15 zł

polędwiczki z kurczaka z frytkami i glazurowaną marchewką.  

Chicken tenderloins with fries and glazed carrots

pUchar 3 kolory cup 3 colours 19 zł

trzy kulki lodów do wyboru z owocami i bitą śmietaną z sosem  

czekoladowym Three scoops of ice cream (various flavours to choose 

from) with fruit and whipped cream and chocolate sauce

ciasto własNEgo wypiEkU* hoMeMade cake* 12 zł

dEsEr dNia* dessert of the day* 15 zł



NapojE ziMNE 
Cold drinks

woda 0,3 l gazowaNa/NiEgazowaNa 4 zł

gazowana/niegazowana Sparkling/Still

sok toMa 0,2 l 5 zł

pomarańcza/grejpfrut/czarna porzeczka/Jabłko/pomidor 

Orange/Grapefruit/Blackcurrant/Apple/Tomato

sok świEżo wyciskaNy 0,2 l 12 zł

z pomarańczy/z grejpfruta Orange/Grapefruit

liptoN icE tEa 0,2 l 5 zł

Brzoskwinia/cytryna Peach/Lemon

NapojE gazowaNE 0,2 l 5 zł

pepsi/pepsi light/7up/Mirinda/schwepps 

Pepsi/Pepsi Light/7up/Mirinda/Lipton Ice Tea/Schweppes

rEd BUll ENErgy driNk 0,25 l 10 zł



kawa i hErBata 
CoFFee and tea

kawa coffee

espresso 7 zł

cappuccino 8 zł

cappuccino con panna 8 zł

cafe latte Macchiato 9 zł

cafe latte Macchiatto z syropem 

Cafe Latte Macchiatto with syrup

10 zł

kawa z lodami waniliowymi  

Coffee with vanilla ice cream

11 zł

cafe frappe (kawa mrożona z lodami waniliowymi,  

bitą śmietaną i polewą czekoladową) 

Cafe Frappe (iced coffee with vanilla ice cream, whipped cream  

and chocolate sauce)

12 zł

irish coffee 13 zł

hErBata tea

herbata ekologiczna „le palais des thes” różne smaki  

Organic Tea “Le Palais des Thes” in different flavours

9 zł



piwo  
beer

piwo BEczkowE draught Beer

tyskie klasyczne 0,5 l 8 zł

książęce ciemne 0,5 l 8 zł

książęce pszeniczne 0,5 l 8 zł

piwo BUtElkowE Bottled Beers

tyskie gronie 0,33 l 6 zł

redd’s 0,4 l 7 zł

pilzner urquell 0,33 l 7 zł

grolsh 0,3 l 8 zł

piwo pszeniczne 0,5 l 9 zł

lech free bezalkoholowe 0,3 l 7 zł



alkoholE  
spirits

wódki 4 cl Vodkas 4 cl

Maximus Vodka 6 zł

Maximus smakowa (zimny cytrus/pieprzna Malina) 

Maximus flavours (Cool Citrus/Peppery/Raspberry)

6 zł

finlandia Vodka 8 zł

finlandia 101 10 zł

finlandia smakowa (spices/lime/grapefruit/Mango/ 

cranberry/Blackcurrant/redberry)

8 zł

Żołądkowa gorzka (tradycyjna/z miętą)

Żołądkowa Gorzka (Traditional/With mint)

7 zł

Żubrówka 7 zł

soplica wiśniowa 7 zł

giN 4 cl

seagram’s 10 zł

Bombay sapphire 14 zł

tEqUila 4 cl

el Jimador Blanco 12 zł

el Jimador reposado 12 zł



rUM 4 cl

Malibu 10 zł

Bacardi superior 12 zł

Bacardi Black 12 zł

cogNac/BraNdy 4 cl

stock 84 14 zł

Metaxa***** 15 zł

hennesy V.s 20 zł

whisky/whiskEy/BoUrBoN 4 cl

the famouse grouse 10 zł

Jack daniel’s 15 zł

Jack daniel’s honey 15 zł

gentelmen Jack 20 zł

the Macallan 12 yo 25 zł

Jameson 12 zł

apEritiF

campari (4 cl) 10 zł

Martini (10 cl) 10 zł

spritzzoso (20 cl) 13 zł



likiEr liqueur

de kruyper 10 zł

southern comfort 10 zł

Jägermaister 10 zł

driNki cocktails

caiprinha (cachaca, limonka, cukier brązowy, kruszony lód)

(Cachaca, lime, brown sugar, crushed ice)

15 zł

Blue lagoon (wódka, likier Blue curacao, sprite, sok z cytryny)

(Vodka, Blue Curacao liqueur, Sprite, lemon juice)

15 zł

Mojito (rum, cukier brązowy, liście mięty, limonka, woda gazowana) 

(Rum, brown sugar, mint leaves, lime, sparkling water)

16 zł

tequila sunrise (tequila, sok pomarańczowy, grenadina) 

(Tequila, orange juice, grenadine)

16 zł

sex on the Beach (wódka, Malibu, archer’s,  

sok pomarańczowy, syrop żurawinowy) 

(Vodka, Malibu, Archer’s, orange juice, cranberry syrup)

18 zł

Margarita truskawkowa (tequila, likier cointreau,  

truskawki, sok z cytryny) 

(Tequila, Cointreau liqueur, strawberries, lemon juice)

19 zł

pina colada (rum, Malibu, sok ananasowy, śmiatana) 

(Rum, Malibu, pineapple juice, cream)

20 zł






