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PRZYSTAWKI
1.

12,00 zł

SMALEC BABUNI
ze skwarkami/ jabłkiem/ majerankiem/ pajda wiejskiego chleba

2.

26,00 zł

CARSKI CEZAR
pieczone kulki z kurczaka/ sałata rzymska/ boczek/ anchois/ grzanka/ parmezan/
sos cezar – z dzikiego czosnku

3.

32,00 zł

CARPACCIO GAJOWEGO
cienkie plasterki sezonowanej wołowiny/ oliwa/ rukola/ parmezan/ słonecznik/
kapary

ZUPY
(300 ml/porcja)
1.

ROSÓŁ JAK Z DAWNYCH LAT

14,00 zł

wywar drobiowy/ makaron domowy/ warzywa julienne/ natka pietruszki

2.

ZUPA GRZYBOWA
kluski lane/ tymianek/ borowiki/ cebula/ śmietana

17,00 zł

DANIA GŁÓWNE
DANIA MIĘSNE
1.

KOTLET SOŁTYSA

34,00 zł

schab wieprzowy/ puree ziemniaczane/ młoda maślana kapusta z koperkiem/ miód/
masło cytrynowe

2.

ROLADKA LEŚNICZEGO

36,00 zł

roladka z piersi kurczaka/ grzyby/ puree ziemniaczane/ warzywa w emulsji/
sos truflowy

3.

38,00 zł

FARMERSKI PRZYSMAK
polędwiczka wieprzowa/ kremowe puree ziemniaczane/ karmelizowany burak/
sos miodowo-musztardowy

4.

48,00 zł

DZIKA KACZKA
pierś kaczki/ ziemniak konfitowany w wiejskim maśle/ sos czereśniowy/ migdały/
cebulka

DANIA RYBNE
1.

40,00 zł

NADMORSKI PRZYSMAK
panierowana ryba dnia – zapytaj naszą obsługę/ sos tatarski/ surówka/ frytki

2.

RADUŃSKI PSTRĄG Z PIECA W CAŁOŚCI

46,00 zł

pstrąg w całości/ konfitowany ziemniak/ marynowana cebulka/ warzywa/
sos koperkowo - cytrynowy

DANIA WEGETARIAŃSKIE
1.

PIEROGI RUSKIE Z OKRASĄ cebulka zasmażana na maśle
cebulka zasmażana na maśle z boczkiem

2.

SAŁATKA GOSPOSI
plastry marynowanej gruszki/ orzechy/ liście sałat/ granat/ ser pleśniowy/ miód

24,00 zł
25,00 zł
28,00 zł

DANIA DLA DZIECI
1.

12,00 zł

KREM POMIDOROWY (250 ml)
z makaronem domowym

2.
4.

KNEDLE TWAROGOWE z leśnymi owocami (6 sztuk/porcja)
FILECIKI DROBIOWE

20,00 zł
22,00 zł

panierowana pierś z kurczaka, frytki, surówka z marchwi i jabłka

DESERY
1.
2.
2.

SELEKCJA LODÓW Z MARYNOWANYMI OWOCAMI
MINI TARTA OWOCOWA Z KREMOWYM MUSEM
DESER DOMOWEGO CUKIERNIKA

16,00 zł
18,00 zł
18,00 zł

ZAPYTAJ NASZĄ OBSŁUGĘ O RODZAJ
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