
PRZYSTAWKI

DANIA GŁÓWNE

Grillowana kapusta włoska, wegański majonez, 
prażone pestki dyni, kiszona cebula  19

Selekcja sałat, podwędzana gęś, dynia,  
lody z koziego mleka, orzechy 26

Kiełbasa z suma i wieprzowiny, musztarda  
piwna, mus z ćwikły, nasiona kopru 23

Marynowany tatar z sarny, sardynka,  
kapary, sezam, oliwa szczypiorkowa  37

Kanapka z sercem wołowym, piklowana  
gorczyca, sos malinowy  21

Pierś z kaczki, szare kluski, czerwona kapusta, 
marynowana dynia, śliwka 45

Makrela z patelni, budyń z białych warzyw,  
koper włoski, dymka, jabłko, orzechy laskowe  44

Pierogi z cielęciną, sos piwny,  
szyjki rakowe  39

Stek z sezonowanej wołowiny, sos demi glace, 
ogórek kimchi, pieczony ziemniak, twaróg 92

Leczo z bakłażana, fasola „piękny Jaś,  
pikantny tatar z cukinii, migdały  34

KARTA DAŃ

DLA DZIECI

ZUPY

Zabielana zupa kalafiorowa 8

Kopytka, kruszonka, owoce sezonowe 15

Pierś z indyka, mizeria, ziemniaki z koperkiem 17

 

Barszcz, tłuczone ziemniaki, okrasa cebulowa,  
jajko przepiórcze 17

Rosół z kaczki, lane kluski, grzyby,  
natka pietruszki 18

DESERY

Ptysie z białą czekoladą, sorbet dyniowy z chili,  
szpinak 21

Beza, mrożona maślanka, figa, bób tonka,  
kruszonka z pieczonego kokosa 22

Selekcja lodów i sorbetów  
(3 smaki do wyboru)  18 

 



NAPOJE GORĄCE

NAPOJE ZIMNE

SPECJAŁY SEZONOWE

KAWY ETNO 

Espresso  8
Espresso Doppio  12
Americano 10
Capuccino 12
Latte  12

MOKTAJLE 15
Aloes / rabarbar / melon 

Karotka / maracuja / rozmaryn 

Lemoniada grejpfrut / hibiskus 

Smoothie malina / tymianek 

Shake miętowy / biała czekolada

Kawa mrożona 

KOKTAJLE 22
MENU MOTTO LEMONIADE 
Słodki wermut / truskawki / mięta  

RABARBAROWY FLOAT 
Gin / tonic / sorbet limonkowo-rabarbarowy  

HIBI SPRITZ 
St. Germain / hibiskus / prosecco 

ALMOND SODA 
Rum / limonka / ogreat 

HERBATY – CZAJOWNIA (imbryk 40 cl) 

Czarna / roiboos / aromatyzowane  10
Herbaty Premium  
zielona jaśminowa / zielona/biała 13

Yerba Mate                                          50 cl 15

Coca–Cola, Sprite, Tonic, Cappy        20 cl  7
Woda Cisowianka  
perlage/niegazowana                     30/70 cl   7/12
Soki ze swieżych owoców  
(pomarańczowy, grejpfrutowy)         25 cl  16

NAPOJE

PIWO

PIWO LANE  
Miłosław                                       30/50 cl   8/10

PIWO BUTELKOWE
Browar Stu Mostów                             50 cl 14
Bawaria 0%                                         33 cl 8

Masz ochotę na „klasyk” lub coś zupełnie innego,  
zapytaj barmana…


