
Turbot / Turbot 100g 15

Dorsz polędwica / Cod loin 100g 15

Dorsz filet ze skórą / Cod 100g 12

Łosoś filet / Salmon fillet 100g 19

Halibut / Halibut 100g 14

Okoń morski / Sea bass 100g 14

Wszystkie ryby przygotujemy według Państwa indywidualnych 
preferencji czyli grillujemy, smażymy, pieczemy lub gotujemy na parze.

All our fish assortment will be prepared according to your individual 
preferences such as grilled, fried, baked or steamed.  

Świeże krewetki z czosnkiem i chilli, mix młodych sałat  
z francuskim vinegrette, bagietka 59
Fresh shrimps with garlic and chilli, assorted young green  
leaf salad with French vinaigrette, baguette

Krewetki z grilla 4/6 (2 szt.) sos aglio olio, bagietka, mix sałat 150
Jumbo shrimps 4/6 (2 pcs) aglio olio sauce, baguette, mix leaf salad

DODATKI / SIDE ORDERS  
Porcja / portion: 8
Frytki / French fries
Młode ziemniaki / Young potatoes
Ryż / Rice
Mix młodych sałat z sosem vinegrette / Mixed leaf salad with vinegrette
Warzywa gotowane / Boiled vegetables
Warzywa grillowane / Grilled vegetables

FISH MARKETPRZYSTAWKI / APPETIZERS

Carpaccio z polędwicy wołowej z parmezanem i truflową oliwą 45
Beef carpaccio with parmesan and truffle oil 

Tatar z łososia bałtyckiego, koperkowy majonez, piklowana szalotka,  
koper włoski, ikra z łososia 38
Salmon tartare with dill mayonnaise, pickled shallots, fennel, salmon roe 

Marynowana makrela w occie wiśniowym, sałatka z młodej  
botwinki i jabłka 32
Mackerel marinated in cherry vinaigrette, young beet leaves and apple salad

Ser burrata z warzywami grillowanymi i pesto bazyliowym 34
Burrata cheese with grilled vegetables and basil pesto

SAŁATY / SALADS

Młody Caesar, młoda sałata rzymska, anchovies, grzanki,  
grillowane krewetki 40
Young Caesar, romaine lettuce, anchovies, croutons, grilled shrimps 

Rukola z pomidorkami cherry, jajko przepiórcze, mini mozzarella,  
vinegrette balsamiczny z czosnkiem 37
Rocket salad, cherry tomatoes, quail egg, mini mozzarella,  
balsamic vinaigrette with garlic 

Sałatka z kalmarami, piklowanymi szalotkami i sosem koktajlowym 38
Squid salad with pickled shallots and cocktail sauce  

ZUPY / SOUPS

Zupa rybna z pomidorami i szafranem 27
Fish soup with tomatoes and saffron  

Consommé z dzikiego ptactwa z domowym makaronem 26
Game consommé with homemade noodles

WEGETARIAŃSKIE / VEGETARIAN 

Pieczone bataty z ciecierzycą i szpinakiem w sosie kokosowym 39    
Roasted sweet potatoes with chickpea and spinach in coconut sauce                                                                                                            

Makaron domowy z pesto bazyliowym 39 
Homemade pasta with basil pesto

MAKARONY / PASTA  

Tagliatelle sepia z krewetkami i pomidorami concasse 55
Sepia Tagliatelle with shrimps and concasse tomatoes 

Makaron domowy z kaczką 52
Homemade pasta with duck  

MIĘSA – GRILL 

Polędwica wołowa / Beef Tenderloin 100g 40

Rostbef  sezonowany / Sirloin Steak 100g 28

Comber jagnięcy / Veal saddle 100g 28

Pierś z kurczaka / Chicken breast 180g 38

DESERY / DESSERTS 

Lody pistacjowe, owoce leśne  26
Pistachio ice cream, forest fruits

Crème chantilly z truskawkami, lody waniliowe, sorbet truskawkowy  25
Chantilly Crème with strawberries, vanilla ice cream, strawberry sorbet

Semifreddo truskawkowe, consommé miętowe  26
Strawberry semifreddo, mint consommé

Ganache czekoladowe z konfi morelowym  27
Chocolate ganache, apricot konfi 

Zimne Napoje / Soft Drinks
Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7up, Schweppes  10

Woda / Water
Górska Natura gazowana / niegazowana 300ml 10
Górska Natura still / sparkling
Aqua Panna 330 ml 14
Perrier gazowana / sparkling 330 ml  14
Aqua Panna 750 ml 17
S.Pellegrino 750ml 17

Soki / Juices
Pomarańczowy, Jabłkowy, Grejpfrutowy, 
Czarna Porzeczka, Pomidorowy 10
Orange, Apple, Grapefruit, Black Currant, Tomato
Świeżo wyciskany sok pomarańczowy lub grapefruit 16
Freshly squeezed orange or grapefruit

Herbaty / Tea
Assam Special, Zielona, Zielona z trawą cytrynową, Earl Grey, 
Jaśminowa, Miętowa, Owoce lata, Rooibos cytrynowy 12
Assam Special, China Green, China green with lemongrass, 
Jasmine, Peppermint, Summer berries, Rooibos lemon

Kawy / Coffee
Americano  12
Espresso  10
Double Espresso  14
Cappucino  15
Latte Macchiato  15

Wszystkie podane ceny w PLN. Zawierają podatek VAT. Nie obejmują obsługi.  
W przypadku szczególnych wymagań dietetycznych, w tym wszelkich alergii pokarmowych prosimy o powiadomienie naszej 
obsługi. Jeśli zechcą Państwo uzyskać dodatkowych informacji dotyczących składników użytych do kompozycji menu oraz 
procedur związanych z przygotowaniem potraw, nasz personel bardzo chętnie udzieli Państwu wyczerpujących informacji  
oraz pomoże w wyborze dań.

Prices in Polish PLN, including VAT. Gratuity at your discrection.  
We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes contain particular ingredients.  
Please inform our waiting on staff of any allergy or special dietary requirements that we should be made aware of,  
when preparing your menu request.




