Przystawki zimne
Cold starters
Sledź korzenny z czerwonym pieprzem i ś wież ym imbirem (150 g), 16 zł
Spiced herring with red peppercorn and fresh ginger

Tatar wołowy/ marynowane pieczarki/ ogó rki/ cebula (130 g), 29 zł
Beef tatar/ marinated mushrooms/ cucumbers/ onion

Carpaccio z kalarepy/ser pleś niowy/ orzechy włoskie (100 g), 29 zł
BKohlrabi carpaccio/ blue cheese/ italian nuts

Przystawki ciepłe
Hot starters
Pielmieni z wieprzowiną (6 szt.), 19 zł
Pork pelmeni (6 pcs)

Krewetki na ostro w białym winie/ warzywa (8 szt.), 39 zł
Sipcy shrimps in white wine/ vegetables (8 pcs)

Wątró bka z indyka w pigwó wce/ grzanka czosnkowa (100 g), 25 zł
Turkey liver in quince/ garlick toast

Slimaki a'la Osmolice/ grzanka (150 g), 35 zł
Snails a'la Osmolice/ toast

danie bezglutenowe / gluten-free

Zupy
Soups
Dworski rosó ł z lubczykiem i domowym makaronem, 11 zł
Capon broth with lovage and home-made pasta

Krem z buraka, 12 zł

*

Cream of beetroot

Zupa rybna z duszonymi pomidorami i papryką, 23 zł
Fish soup with stewed tomatoes and paprika

Zupa kurkowa, 17 zł
Chanterelle soup

Dania z ryb
Fish dishes
Karp z dworskiego stawu/ ż ółta fasolka szparagowa/
puree ziemniaczane (180 g), 33 zł
Carp from the manor pond/ yellow string beans/
mashed potatoes

Halibut/ czarna soczewica/ marchewki karmelizowane, (180 g), 49 zł
Halibut/ black lentils/ carmelized carrots

danie bezglutenowe / gluten free

* możliwa opcja wegańska (proszę zapytać kelnera) / possible vegan option (please ask the server)

Dania główne
Main courses
Pierogi z gęsiną/ okrasa z chrupiącego boczku i rumianej cebulki (5 szt.), 28 zł
Goose pierogis covered with bacon and browned onions (5 pcs)

Pierogi ze szpinakiem, łososiem i fetą (5 szt.), 29 zł
Pierogi with spinach, salmon and feta (5 pcs)

Papryka faszerowana z pastą bazyliową, 22 zł

*

Peppers stuffed with basil paste

Tradycyjny kotlet schabowy/ ziemniaki z wody z koperkiem/ mizeria, (180 g), 27 zł
TTraditional pork chop with bone/ boiled potatoes with dill/ cucumber salad

Pierś z kurczaka nadziewana gruszką i kozim serem/ czarny ryż /
grillowana cukinia, (180 g), 35 zł
Chicken breast stuffed with pear and goat cheese/ black rice/
grilled zucchini

Placki ziemniaczane przekładane gulaszem z dziczyzny/suró wka (250 g), 29 zł
Potato pancakes topped with game goulash/ raw salads

Golonka z indyka/ sos pomidorowy/ bó b smaż ony/
ziemniaki z parmezanem, (200 g), 37 zł
Turkey knuckle/ tomato sauce/ fried broad/ potatoes with parmesan cheese

Pierś z kaczki w sosie jabłkowym/ puree ziemniaczane/
grillowane jabłko (200 g), 39 zł
Duck breast in apple sauce/ mashed potato/ grilled apple

danie wegeteriańskie / vegeterian
danie wegańskie / vegan
danie bezglutenowe / gluten free

* możliwa opcja bezglutenowa (proszę zapytać kelnera) / possible gluten-free option (please ask the server)

Atrakcja Kulinarna Regionu
Attraction of Regional Cuisine
Stek z polędwicy wołowej smaż ony na gorącym kamieniu *
z lawy wulkanicznej/ grillowane warzywa/ opiekane ziemniaki/
zestaw sosó w: czosnkowy, musztardowy, salsa (220 g), 69 zł
Lava stone-fried beef sirloin steak/ grilled vegetables/ roast potatoes/
selection of sauces: garlic, mustard, salsa

Sałaty (200 g)
Salads
Sałatka z kozim serem i karmelizowanymi gruszkami, 29 zł

*

Goat cheese salad with caramelized pears

Sałatka z kaczką na liś ciach rukoli i buraka z chipsami jabłkowymi, 32 zł
Duck salad on arugula and beetroot leaves with apple chips

Dania dla dzieci
For children
Naleś niki z serem na słodko (2 szt.), 15 zł
Sweet cheese pancakes (2 pcs)

Wstegi makaronu z kurczakiem/ sos ś mietanowy (150 g), 19 zł
Pasta ribbons with chicken/ cream sauce

Panierowana pierś z kurczaka/ frytki/ ketchup (150 g), 18 zł
Chicken breast in breadcrumbs/ chips/ ketchup

danie wegeteriańskie / vegeterian
danie bezglutenowe / gluten free

* możliwa opcja bezglutenowa (proszę zapytać kelnera) / possible gluten-free option (please ask the server)

Desery
Desserts
Tarta jabłkowa z lodami, 17 zł
Apple pie with ice cream

Sernik dworski, 18 zł
Manor cheesecake

Puchar lodowy z owocami i bitą ś mietaną, 16 zł
Ice cream parfait with fruit and whipped cream

Beza Babci Eli (dostępna w weekendy), 19 zł
Granny Ela’s meringue (available at weekends)

danie wegeteriańskie / vegeterian

