
PRZYSTAWKI

DANIA GŁÓWNE

Tatar z polędwicy wołowej, klasyka polskich 
dodatków, sardela  34

Burak, orzechy, wegański majonez, kawa 19

Selekcja sałat, dynia, ser ślubowski 24

Galaretka z ozorów cielęcych, chrzan,  
ocet malinowy, drożdżówka  22

Makrela z puszki, śmietana z wódką,  
kapusta, gruszka  21

Pierś z kaczki, szare kluski z kasztanami,  
burak, sos z suszonych śliwek, marynowana  
dynia  44

Jesiotr, biała kaszanka, chipsy ziemniaczane,  
grillowana sałata  46

Kalafior w papilocie, leśne grzyby,  
selekcja kasz i ziaren, wegański majonez  27

Stek z sezonowanej (na sucho) wołowiny,  
zapiekany ziemniak, sos z palonego jałowca 92

Pierś z perliczki, puree ziemniaczano-grzybowe, 
kapusta włoska, winogrona 44

Pierogi z ogonem wołowym, demi glace,  
szczypiorek  32

Kiełbasa z jagnięciną, palony ziemniak,  
sos z żuru   37

KARTA DAŃ

DLA DZIECI

ZUPY

Jarmużowy makaron, polędwiczka cielęca,  
sos pomidorowo-paprykowy  19

Kopytka, śmietana, kruszonka, owoce  15

Flaczki cielęce, leśne grzyby, imbir 17

Rosół z kaczki, kluski lane, natka pietruszki 15

DESERY

Ciastko czekoladowe, puder borowikowy,  
sorbet z borówki brusznicy  22

Beza, mrożona maślanka, kruszonka  
z pieczonego kokosa, figa  21

Selekcja lodów i sorbetów   18



NAPOJE GORĄCE

NAPOJE ZIMNE

SPECJAŁY SEZONOWE

KAWY ETNO 

Espresso  8
Espresso Doppio  12
Americano 10
Capuccino 12
Latte  12
Kawa z korzenną nutą i piernikową  
bitą śmietaną  14

Gorąca czekolada z migdałami / kardamon /  
bób tonka / mrożona bita śmietana  14

MOKTAJLE 16
Aloes z ananasem / gruszka / imbir / tymianek

Gorąca oranżada z korzenną dynią

Szarlotka z rokitnikiem i gałką muszkatołową

Shake ciasteczkowo – bananowy  

z masłem orzechowym 

KOKTAJLE ZIMOWE 22
HOT BUTTER APPLE JACK
Jack Daniel’s / tłoczony sok jabłkowy / orzeszki  
w karmelu / masło korzenne

FOREST GOODS
Cynar / mus owoce leśne / wino musujace

PEACH MUG
Żubrówka / schnapps brzoskwiniowy / mus  
z suszonych moreli / gałka muszkatołowa / napój 
imbirowy

ROSE BERRY
Czerwony wermut / konfitura malinowa / napar 
różany

GRZANIEC WINNY BIAŁY
Białe wino / konfitura cytrusowa / rodzynki / ziele 
angielskie

GRZANIEC WINNY CZERWONY
Czerwone wino z mandarynką / granat  
z rozmarynem

HERBATY – CZAJOWNIA (imbryk 40 cl) 

Czarna / roiboos  / aromatyzowane  10
Herbaty Premium  
zielona jaśminowa / zielona / biała 13
Rozgrzewająca herbata czekoladowa  
z domową konfiturą z czerwonych owoców 14

Mio Mio 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…


