Menu
Żur na własnym zakwasie 16 zł
Tradycyjny żur na domowym zakwasie serwowany z białą i wędzoną kiełbasą oraz jajkiem i śmietaną

Zupa rybna od 16 zł
Zapytaj obsługę̨ jaka jest dzisiejsza zupa rybna i w jakiej jest cenie

Zupa dnia od 16 zł

Zapytaj obsługę̨ jaka jest dzisiejsza zupa dnia i w jakiej jest cenie

Śledź 19 zł
Filet ze śledzia marynowany w korzeniach i ziołach podany na gofrze gryczanym z kwaśną śmietaną i tartym jajkiem

Płotka po kaszubsku 18 zł
Marynowana płotka podana z chałką na słodkiej cebuli

Orientalny tatar wołowy 29 zł
Siekana wołowina z krewetką podana z wodorostami, imbirem i sezamem

Pasztet 19 zł
Pasztet własnego wyrobu podawany z musem gruszkowo-żurawinowym

Terrina Bałtycka 19 zł
Terrina z trzech rodzajów ryb podana z kiszonkami własnego wyrobu, chrzanem i porzeczką

Sałata wegańska 22 zł
Topinambur, dynia hokkaido, cykoria, skorzonera, jarmuż, burak

Wątróbka drobiowa 23 zł
Wątróbka doprawiona czerwonym winem, czerwoną cebulą i czerwonym pieprzem

Pierogi dnia od 19 zł
Zapytaj obsługę̨ jakie dziś przygotowaliśmy pierogi

Golonka 38 zł
Marynowana golonka w sosie sojowym i imbirze na puree z fasoli podana z kimchi

Skoki z królika 46 zł
Królik duszony w sosie śmietanowo-tymiankowym z marchewkowymi kopytkami, dynią, burakiem i orzechami

Kaczka 51 zł
Pieczone Pół kaczki na jabłkach z żurawiną̨ podane z gratin ziemniaczanym i modrą kapustą

Stek z wołowiny dojrzewającej od 56 zł
Zapytaj obsługę̨ o dostępne dziś steki i ich cenę

Dorsz 44 zł
Filet z dorsza podany na czarnej soczewicy z warzywami i sosem porowym

Sandacz 56 zł
Filet z sandacza z sosem holenderskim podany na kaszotto z pęczaku i buraków

Śledź w cieście piwnym 32 zł
Filet w aromatycznym cieście piwnym podany z pieczonymi ziemniakami oraz sałatką z cykorii, jabłek, burak i chrzanu

Makrela 44 zł
Filet z makreli podany z warzywami zimowymi i salsą owocową

Ryba dnia od 34 zł
Zapytaj obsługę̨ o rybę z dzisiejszego połowu i jej cenę

Set menu 135 zł
Set menu składające się̨ z 6 dań/ więcej informacji u obsług

Wszystkie dania mogą̨ być przygotowywane na bazie produktów mogących zawierać alergeny wraz z ich pochodnymi: gluten zawarty w
ziarnach i mące zbóż, jaja, ryby, skorupiaki lub mięczaki, soję lub sezam, mleko wraz z laktozą, orzechy ziemne lub orzechy z drzeworzechowych,
seler, gorczycę lub łubiny, dwutlenek siarki lub siarczyny. W przypadku wątpliwości dotyczących zawartości alergenów w naszych daniach
sugerujemy zapytać ́ obsługę .
W trosce o zapewnienie jak najwyższej jakości serwowanych potraw, kompozycje dań mogą̨ ulec zmianie.
Czas oczekiwania na danie drugie min. 30 min
Mięsa w przekąskach/ daniach głównych nie mniej niż 80 gr/150 gr Ryby w przekąskach/ daniach głównych nie mniej niż 75 gr/ 150 gr Zupa 300 ml
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