Snacki / Snacks
Domowa foccacia z masłem (v)
Home-made foccacia with butter

9

Grillowane rzodkiewki z dressingiem jogurtowym z zatarem (v)
Grilled radishes with yoghurt dressing and zatar

14

Tajska kofta z wołowiny
Thai beef kofta

17

Grillowane papryczki Padron z pesto Romesco (v) (ostre)
Grilled Padron peppers with pesto Romesco (hot)

19

Oliwki Gordal w marynacie z grejpfruta i bazylii (v)
Gordal olives marinated with grapefruit and basil

19

Sałata rzymska a la Cezar z białą sardelą
Baby gem a la Cezar with white anchovies

19

Szaszłyk z żabnicą i ośmiornicą
Monkfish and octopus shashlik

24

Przystawki / Starters
Zupa z natki pietruszki z domowym pastrami i jajkiem poche
Parsley soup with home-made pastrami and poached egg

27

Domowa kaszanka z wędzoną cebulą
Home-made black pudding with smoked onion

28

Tatar wołowy z grillowaną cebulą
Beef tartare with grilled onion

36

Grillowane szparagi z pastą jajeczną i pesto z czosnku niedźwiedziego (v)
Grilled sparagus with egg mayo and wild garlic pesto

37

Wołowe tataki z truflowym ponzu
Beef tataki with truffle ponzu

55

Dla stolików 5-osobowych i większych doliczamy 12,5% serwisu / For parties of 5 and above 12.5% service will be added
Informacje o alergenach dostępne u kelnera / Allergen menu available on request

― GRILL―
Jambonette z kurczaka z wiosennymi warzywami z grilla i truflą
Chicken Jambonette with grilled spring vegetables and truffle

69

Grillowana makrela z młodymi ziemniakami w sosie pomidorowo-sardynkowym
Grilled mackerel with young potatoes and sardine-tomato sauce

75

Rib Eye stek a la Cafe de Paris z białym szparagiem i rukwią wodną
Rib Eye steak a la Cafe de Paris with white asparagus and watercress

79

Picanha stek / Polska, sezonowany na sucho 21 dni /
Picanha steak / Poland, dry aged for 21 days /

27 / 100 g

New York stek / Polska, sezonowany na sucho 14 dni /
New York steak / Poland, dry aged for 14 days /

28 / 100 g

Flat Iron stek / Polska /
Flat Iron steak / Poland /

30 / 100 g

Polędwica wołowa / Polska /
Beef fillet / Poland /

33 / 100 g

Rib Eye stek / Polska, sezonowany na sucho 90 dni /
Rib Eye steak / Poland, dry aged for 90 days /

65 / 100 g

― SOSY/ SAUCES ―
Pieprzowy, madera, chimichurri, majonez truflowy, bordelaise
Green peppercorn, madeira, chimichurri, truffle mayonnaise, bordelaise

4

― DODATKI / SIDES ―
Mieszane sałaty z wędzonym dressingiem
Mixed leaf salad with smoked dressing

15

Frytki z japońską posypką Furikake
French fries with Furikake seasoning

18

Frytki z parmezanem i truflą
French fries with parmesan and truffle

19

