
PRZYSTAWKI / STARTERS

Sałata rzymska, słodki groszek aromatyzowany truflą, 
kurki i chrupiąca pancetta z musztardową esencją P, 1, 3, 7, 8, 10

Romaine lettuce, truffled snow peas, chanterelles and pancetta 
with mustard essence

Bruschetta z kurkami i szalotką zapieczona z serem Bursztyn 
i krążki cebuli 1, 7, 9, 10

Chanterelles and spring onion bruschetta with Bursztyn cheese 
and onion rings

ZUPA / SOUP

Bulion kurkowy ze świeżymi, chrupiącymi warzywami  L, V

Chanterelles consommé with fresh crunchy vegetables

DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSES

Pieczony filet z sandacza, letnie warzywa, sos kurkowy 1, 4, 7, 8

Baked pike perch fillet with summer vegetables and chanterelle sauce 

Stek z francuskiej polędwicy Charolaise, sos kurkowy, 
plastry grillowanego ziemniaka i warzywa smażone na maśle 1, 7, 8

French Charolaise beef tenderloin, chanterelle sauce,
sliced grilled potatoes and butter glazed vegetables 

Makaron „Conchiglie” z kremowymi kurkami 
smażonymi z suszonym pomidorem, płatki sera Bursztyn
i sos śmietanowy Riesling  V, 1, 3, 7, 8

„Conchiglie” pasta with chanterelles, sun dried tomatoes,
Bursztyn cheese flakes and creamy Riesling sauce 

REKOMENDACJE SOMMELIERA / SOMMELIER RECOMMENDS

Viognier Reserva Finca El Origen, Argentina      
Chablis Joseph Drouhin, France   
Ventisquero Grey Carmenérè, Chile 

Kurki w roli głównej
Chanterelles in the leading role

1 zawiera gluten,  2 zawiera skorupiaki,  3 zawiera jaja,  4 zawiera ryby,  5 zawiera orzeszki ziemne,  6 zawiera soję,  
7 zawiera białko mleka i laktozę,  8 zawiera orzechy,  9 zawiera seler,  10 zawiera gorczycę. 
V danie wegetariańskie, P danie z wieprzowiną, L danie niskotłuszczowe
1 contains gluten,  2 contains shellfish,  3 contains eggs,  4 contains fish,  5 contains peanuts,  6 contains soya, 
7 contains milk protein and lactose,  8 contains nuts,  9 contains celery,  10 contains charlock.
V vegetarian course, P contains pork, L low- fat course

All prices include VAT at the current rate / Wszystkie ceny zawierają podatek VAT zgodnie z aktualną stawką
Za dostarczenie zamówienia do pokoju zostanie doliczona do Państwa rachunku opłata w wysokości 22 PLN
Should you prefer to place order in your room, delivery fee of 22 PLN will be charged to your room account.
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