Przystawki
Starters
Szparagi / szynka parmeńska / sos jogurtowy z bazylią, 24 zł
Asparagus / Parma ham / youghurt sauce with basil

Gruber Roschitz, Gruner Veltliner, Austria, 150 ml, 18 zł

Policzki z sandacza / nasiona soi / sos winny, 19 zł
Sander cheeks / soybeans / red wine sauce

Mount Olympus, Sauvignon Blanc, Nowa Zelandia, 150 ml, 22 zł

Tatar wołowy/ pieczarki/ ogórek konserwowy/ cebula, 39 zł
Beef tatar/ marinated mushrooms/ pickled cucumbers/ onion

Wódka Biały Bocian 40ml, 7 zł

Talerz dworskich rozmaitości - dla 2 osób, 35 zł
Platter of homemade meat and pâté for 2 people

Rocca Antica, Montepulciano, Włochy, 150 ml, 17 zł

Zupy
Soups
Dworski rosół z lubczykiem i domowym makaronem, 19 zł
Capon broth with lovage and home-made pasta

Krem z sezonowych warzyw, 19 zł
Cream of season vegetables

Szczawiowa / kluski kładzione /chili / jajo 21 zł
Sorrel soup with put noodles and egg

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

Dania główne
Main courses
Pierogi z gęsiną/ okrasa z chrupiącego boczku i rumianej cebulki (5 szt.), 37 zł
Goose dumplings covered with bacon and browned onions (5 pcs)

Rocca Antica, Montepulciano, Włochy, 150 ml, 17 zł

Schab z kością/ młoda kapusta / ziemniaki opiekane /ogórek, 41 zł
Traditional pork chop with bone/ new cabbage / roast potatoes / cucumber

Marques de Reinosa, Tempranillo, Hiszpania, 150 ml, 19 zł

Pierś z kurczaka faszerowana oliwkami i serem pleśniowym /
czarny ryż / sos z pokrzywy / szpinak, 47 zł
Chicken breast stuffed with green olives and blue cheese /
black rice / spinach / nettle sauce

Wachtenburg Riesling halbtrocken, Niemcy, 150 ml, 14 zł

Żeberko wieprzowe duszone w ciemnym piwie/ ziemniaki / kiszony ogórek, 59 zł
Pork ribs braised in dark beer / roast potatoes / pickled cucumber

Marques de Reinosa, Tempranillo, Hiszpania, 150 ml, 19 zł

Pierś z kaczki/ sos malinowy/
puree ziemniaczane/ marynowany burak na sałacie, 58 zł
Duck breast / raspberry sauce/ marinated beetroot / lettuce

Balbo Estat Malbec, Argentyna, 150 ml, 18 zł

Risotto z pomidorami i bazylią, 29 zł
Risotto with tomatoes and basil

VSE Chardonnay, Chile, 150 ml, 12 zł

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

Atrakcja Kulinarna Regionu
Attraction of Regional Cuisine
Stek z polędwicy wołowej smażony na gorącym kamieniu
warzywa grillowane / ziemniaki opiekane, 119 zł
Lava stone-fried beef sirloin steak/ grilled vegetables/ roast potatoes

Conde Valdemar Crianza, Rioja, Hiszpania, 150 ml, 20 zł

Dania z ryb
Fish dishes
Szczupak / czarna soczewica / bukiet warzyw / salsa pietruszkowo bazyliowa, 41 zł
Pike / black lentils / lettuce / parsley-basil salsa

VSE Chardonnay, Chile, 150 ml, 12 zł

Miętus/ puree ziemniaczane z pieczonym czosnkiem / marynowane wstęgi
warzyw / sos kaparowy, 42 zł
Burbot / mashed potatoes with baked garlic / marinated vegetables / caper sauce

Wachtenburg Riesling halbtrocken, Niemcy, 150 ml, 14 zł

Sałaty
Salads
Sałatka z kurczakiem sous-vide / bukiet sałat / sezonowe owoce /
grzanka 36 zł
Sous-vide chicken / mix of lettuces / seasonal fruits / toast

Wachtenburg Riesling halbtrocken, Niemcy, 150 ml, 14 zł

Sałatka z serem pleśniowym / bukiet sałat / orzechy nerkowca /
marchew / burak / ogórek / grzanka, 19 zł
Lazur blue cheese / mix of lettuces / cashew nuts / carrot / beetroot / cucumber / toast

Mount Olympus, Sauvignon Blanc, Nowa Zelandia, 150 ml, 22 zł

Dania dla dzieci
For children
Zupa pomidorowa z makaronem, 11 zł
Tomato soup with noodles

Kakaowe naleśniki / twaróg / bita śmietana, 21 zł
Cocoa pancakes / sweet cottage cheese / whipped cream

Panierowana pierś z kurczaka/ frytki/ ketchup, 26 zł
Chicken breast in breadcrumbs/ french fries/ ketchup

danie wegeteriańskie / vegeterian

Desery
Desserts

Sernik dworski z białą czekoladą i bazylią, 14 zł
Manor cheesecake with white chocolate and basil

Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną, 23 zł
Ice cream parfait with fruit and whipped cream

Beza Babci Eli, 20 zł
Granny Ela’s meringue

Kawy i herbaty
Coffee and tea
Espresso, 8 zł

Flat white, 15 zł

Espresso doppio, 11 zł

Caffe Latte, 15 zł

Kawa czarna/ Black coffee, 9 zł

Kawa mrożona/Ice coffee, 15 zł

Kawa z mlekiem/ White coffee, 10 zł

Syrop do kawy/ Coffee syrup, 2 zł

Cappuccino, 12 zł

Herbata / Tea, 8 zł

Napoje zimne
Soft drinks
Lemoniada, 0,3 l , 15 zł
Lemonade, 0,3 l

Lemoniada, 1l , 25 zł
Lemonade, 1 l

Coca-Cola/ Coca-Cola Zero, 0,25 l , 7 zł
Coca-Cola/ Fanta/ Sprite, 0,5 l, 11 zł
Cisowianka Perlage gazowana, 0,3 l, 8 zł
Cisowianka Perlage sparkling water, 0,3 l

Cisowianka niegazowana, 0,3 l, 8 zł
Cisowianka still water, 0,3 l

Cisowianka gazowana/ niegazowana, 0,7 l, 12 zł
Cisowianka still or sparkling water, 0,7 l

Dzbanek wody z cytryną, 1 l, 12 zł
Jug of lemon water, 1 l

Sok naturalny Sadvit, 0,25 l, 7 zł
jabłkowy/ jabłko-truskawka / jabłko-rabarbar/ jabłko-pomarańcza
Natural Juice Sadvit, 0,3 l
(apple, apple-orange, apple-rhubarb, apple-strawberry)

Dzbanek soku, 1 l, 13 zł
jabłkowy/ pomarańczowy/ grejpfrutowy/ czarna porzeczka
Jug of juice, 1 l
(apple, orange, grapefruit, blackcurrant)

Świeżo wyciskany sok, 20 zł
pomarańczowy/ grejpfrutowy
Fresh squeezed orange/ grapefruit juice

Piwo
Beer
Tyskie Gronie lane, 0,3 l, 6 zł/ 0,5 l, 9 zł
Tyskie Gronie draught 0,3 l/ 0,5 l

Perła Chmielowa/ Export, 0,5 l, 9 zł
Perła Chmielowa (Hoppy)/ Export, 0,5 l

Perła Koźlak, 0,3 l, 9 zł
Perła Mocna, 0,5 l, 10 zł
Perła Miodowa, 0,5 l, 11 zł
Książęce, 0,5 l, 13 zł
Piwo Nałęczowskie jasne/ ciemne, 0,5 l, 13 zł
Cydr Lubelski, 0,33 l, 14 zł
Lubelski Cider, 0,33 l

Lech Free, 0,33 l, 10 zł
Piwa Rzemieślnicze, 0,5 l, 17 zł
Crafted beers, 0,5 l

Koktajle
Cocktails
Cuban Mojito, 25 zł
Rum, limonka, mięta, cukier trzcinowy woda gazowana

Whiskey Sour, 24 zł
Whiskey, sok z cytryny

Negroni, 19 zł
Gin, campari, wermut

Aperol Spritz, 23 zł
Aperol, prosecco, pomarańcza

Old Cuban, 23 zł
Ciemny rum, prosecco, sok z limonki, sok z cytryny, mięta

Margarita, 24 zł
Tequila, cointreau, sok z limonki

Alkohole
Spirits
Biały Bocian, 40 ml, 7 zł/ 0,5 l, 50 zł
Stumbras, 40 ml, 8 zł/ 0,5 l, 60 zł
Finlandia, 40 ml, 9 zł/ 0,5 l, 70 zł
Belvedere, 40 ml, 19 zł / 0,5 l, 190 zł
Ballantine’s, 40 ml, 12 zł
Johnnie Walker Black, 40 ml, 16 zł
Tequila Sierra Reposado, 4 ml, 14 zł
Jack Daniel’s, 40 ml, 16 zł
Martini, 100 ml, 12 zł

