


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

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 oStre kalmary z pikantnym 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

saŁatki / SaladS
Sałatka ze Szpinaku i rukoli z quinoą, pomarańczą i granatem
podawana z francuskim sosem i prażonymi migdałami

spinAch And rocket sAlAd, quinoa, orange, pomegranet,
french dressing and roasted almonds

Sałatka z wędzonym pStrągiem, marynowaną cebulą perłową
i mikro rzepą, pomidor concasse, ogórek, winegret z piwa
i estragonu z chipsem czosnkowym

smoked trout sAlAd, pickled pearl onions and micro turnip, tomato
concasse, cucumber with a beer and tarragon dressing and Garlic crisps

zuPy / SoupS
akSamitny krem  z pora i ziemniaków podany z pączkiem
z wędzonej makreli i koperkiem  

leek And potAto veloute served with a smoked makerel
and chive beignet

lekko pikantna zupa mekSykańSka z kurczakiem i tortillą,
świeżą limonką, awokado i kolendrą

liGhtly spiced mexicAn soup with chicken and tortilla, served
with fresh lime, avocado and corriander 

Burgers / Burgery
jazz Burger - grillowana wołowina  z konfiturą z pieczonej papryki,    
marynowanymi pierścieniami cebuli, serem mimolette, sałatą i 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 ze świeżym pomidorem, rukolą, sosem balsamicznym i frytkami

itAliAn BurGer, grilled beef burger, classic basil pesto, grilled mozarella
cheese with fresh tomato, rocket, balsamic dressing and French fries

Burger pienińSki - grillowana wołowina, grillowany oscypek, wędzony
boczek, z ketchupem z buraków, marynowanymi borowikami, sałatą i frytkami

pieniński BurGer, grilled beef burger with grilled regional cheese, smoked
bacon, beetroot ketchup, pickled boletus mushrooms mixed salad and french fries

20 zł

18 zł

18 zł

24 zł

12 zł

14 zł

29 zł

31 zł

31 zł

24 zł

24 zł



Dania gŁowne / main diSheS
grillowany jazz Stek  z antrykotu z sosem z zielonego pieprzu i brandy,    
z frytkami i sałatką

Grilled JAzz steAk (entrecote) served with green pepper and brandy sauce,
french fries and fresh salad

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 tagliolini 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 mundurkach z ziołami, sosem Salsa Rosa i strączkami zielonej fasolki

pAn seAred seA BreAm, herb crushed baby potatoes,
green beans and salsa rosa    

ręcznie roBione gnocchi z pieczonymi grzybami, młodymi
brokułami, dymką i prażonymi orzeszkami piniowymi z czosnkiem
i olejem tymiankowym

homemAde Gnocchi, with roasted mushrooms, young broccoli,
spring onions, toasted pine nuts with a garlic and thyme oil

crème Brulee  z prażonymi nasionami kopru włoskiego, świeżymi 
owocami, pomarańczowym sorbetem i ciasteczkami cytrynowymi

crème Brulee infused with toasted fennel seeds, fresh fruits, orange sorbet 
and lemon sable biscuits

cytrynowa tarta z bezą, żelem malinowym, świeżymi owocami
i sorbetem malinowym

lemon tArt with italian meringue, raspberry gel, fresh fruits
and raspberry sorbet

Coś sŁoDkiego / Something Sweet
Fondant czekoladowo-lawendowy z lodami o smaku kokosowym  
i żelem malinowym

lAvender inFused chocolAte FondAnt with coconut ice cream
and raspberry gel

karmelizowana gruSzka, kruszonka z migdałów i orzechów laskowych, 
‘Curd’ z cytryną, żel jeżynowy, mascarpone z wanilią i świeże owoce

cArAmelized peAr, almond and hazelnut crumble, lemon curd,
blackberry gel, vanilla mascarpone and fresh fruits

56 zł

15 zł

26 zł

17 zł

26 zł

32 zł

24 zł

15 zł

16 zł

ramen
pieczony kurczak z japońSkim makaronem, młodą kukurydzą,
gotowanymi jajkami, grzybami shiitake, zieloną cebulką, kiełkami
fasoli i bulionem miso

roAsted chicken BreAst, JApAnese noodles, young sweetcorn,
boiled egg, shiitake mushrooms, spring onions, beansprouts
and miso broth

pieczona młoda marchewka, szpinak, młoda kukurydza, kiełki fasoli, 
zielony groszek z japońskim makaronem ryżowym i bulionem miso

roAsted BABy cArrots, spinach, young sweetcorn, beansprouts,
green peas and Japanese noodles with miso broth

29 zł

27 zł


