MENU

Przystawki / Starters
Sajgonki z pieczoną kaczką, warzywami, sosem chili i sałatką tajską
Aromatic roasted duck and vegetable spring rolls served
with an Asian salad and sweet chili sauce
Chrupiący Francuski ser Brie z sosem żurawinowym, sałatką z rukoli
i suszonych pomidorów
Crispy warm French Brie and cranberry gel served with a rocket
and sun dried tomato salad
Tradycyjny Tajwański „Gua Bao” z kurczakiem w miodzie i chili,
świeżymi warzywami i ziarnami sezamu
Traditional Taiwanese Gua Bao served with sticky honey chili chicken
with fresh vegetables and sesame seeds
Słone i lekko słone kalmary z ostrym majonezem „Harissa” i mixem sałat
Salt and Chilli Squid with a spicy harissa mayonnaise and mixed salad
Grillowany oscypek z sałatką z buraków, karmelizowanymi orzechami
laskowymi, sosem winegret z żubrówką i malinami
Grilled Regional cheese and fresh beetroot salad, caramelized hazelnuts
with a raspberry and vodka vinaigrette
Tradycyjna Hiszpańska “Empanada” nadziewana delikatną pieczoną
wieprzowiną i oscypkiem, sosem „Chimichurri” i sałatką
Traditional Spanish Empanada stuffed with delicate roasted pork
and regional smoked cheese served with Chimichurri sauce and salad

Zupy / Soups
Zupa z pieczonego czosnku podawana z oscypkiem, grzankami
i świeżą pietruszką
Roast Garlic soup served with regional cheese, croutons and fresh parsley
Zupa z grillowanej papryki i pomidorów z oliwą bazyliową
i chipsami czosnkowymi
Roasted red pepper and tomato soup with a fragrant basil oil and Garlic crisps

Burgers / Burgery
Jazz Burger - grillowana wołowina z konfiturą z pieczonej papryki,
marynowanymi pierścieniami cebuli, serem mimolette, mix sałat z frytkami
Jazz Burger, grilled beef burger with roasted red pepper and tomato relish,
crispy pickled onion rings, mimolette cheese, fresh salad and French fries
Włoski Burger - grillowana wołowina, pesto z bazylii, grillowany
ser mozzarella z świeżym pomidorem, rukolą i sosem balsamicznym
Italian Burger, grilled beef burger, classic basil pesto, grilled mozarella
cheese with fresh tomato, rocket and balsamic dressing
Burger Pieniński - grillowana wołowina, grillowany oscypek, wędzony
boczek, ketchup z buraków, marynowane borowiki, mix sałat z frytkami
Pieniński Burger, grilled beef burger with grilled regional cheese, smoked
bacon, beetroot ketchup, pickled boletus mushrooms mixed salad and french fries

Do każdego Burgera
Piwo Regionalne Grybów 7 zł but. 0,5 l

Dania Głowne / Main Dishes
Grillowany stek “Ribeye’ z sosem z zielonego pieprzu i brandy,
z frytkami i sałatką
Grilled ribeye steak served with green pepper and brandy sauce,
french fries and fresh salad
Pieczona pierś z kurczaka z „Cassoulete” z białej fasoli i boczku
i oliwą z czarnej trufli.
Roasted chicken breast, smoked bacon and white bean cassoulete
with black truffle oil.
Risotto z buraków i borowików z oliwą z tymianku, oscypkiem
i chipsami z buraka
Beetroot and regional Mushroom risotto with thyme oil,
regional cheese and beetroot crisps
Czarny makaron Taglierini z suszonymi pomidorami,
czerwoną papryką, grillowanym serem „Halloumi” i świeżą bazylią
Black tagliolini pasta, sun dried tomatoes, red pepper,
grilled Halloumi Cheese and fresh basil
Smażona ryba dorada z gniecionymi młodymi ziemniakami
w skorupach z ziołami, sosem Salsa Rosa i strączkami zielonej fasolki
Pan seared sea bream, herb crushed baby potatoes,
green beans and Salsa Rosa

Coś słodkiego / Something Sweet
Fondant czekoladowo-lawendowy z lodami o smaku miodowym
i żelem malinowym
Lavender infused chocolate fondant with honey ice cream
and raspberry gel
Deser “Fool” z puree z mango, bitą śmietaną, bezą
i karmelizowanymi pistacjami
Mango ‘Fool’, whipped cream with mango puree, meringue
and caramelized pistachios
Malinowa Panna Cotta z ziemią czekoladową, truskawkami i miętą
Raspberry Panna Cotta, chocolate soil, strawberries and mint
Mus z białej czekolady z żelem z kiwi, świeżymi truskawkami,
granatem i chrupiącym ciastem francuskim
White chocolate mousse served with kiwi gel, fresh strawberries,
pomegranate and crispy French pastry
Tarta jabłkowa podawana na ciepło z jabłkowo-karmelowym puree,
sosem waniliowym, świeżymi owocami i pudrem pomarańczowym
Warm apple tart with caramel apple puree, crème angalaise, fresh fruits
and orange powder.
Klasyczny Crème BrÛlÉe z sorbetem malinowym i kruchym
ciastkiem cytrusowym
Classic vanilla Crème BrÛlÉe with raspberry sorbet and citrus sable biscuits

Polecamy !!!
Piwo Regionalne Grybów
i Piwo Zdrojowe

