żuławy i mierzeja wiślana · cykl 1 · żuławy and mierze ja

180 zł

wiślana · part 1
kiszony ryż · żuławski jogurt · wędzony kawior z pstrąga
fermented rice · “Żuławy” yoghurt · smoked trout caviar
rosti ziemniaczane z wędzonym jurajskim łososiem
potato rosti with smoked “Jurassic” salmon
śledź z kwaśną śmietaną i jabłkiem
herring with sour cream and apple
krem z borowików · ravioli z żółtkiem
porcini mushrooms cream soup · ravioli with yolk

Follow

flądra smażona na wołowym tłuszczu z ziemniakami i kiszonym ogórkiem
flounder fried on beef fat with potatoes and fermented cucumber

the white

lody z korzenia żuławskiego tataraku · bazylia
„Żuławy” calamus root ice cream · basil
makowiec z kajmakiem i aronią
poppy seed cake with butterscotch and chokeberry
szyszka sosny infuzowana jałowcem
pine cone infused with juniper
magdalenka na gęsim tłuszczu z pigwowcem
madeleines cake on goose fat with flowering quince
selekcja win 20 zł · kieliszek · wine pairing 20 zł · glass

kaszuby i kociewie · cykl 1 · kaszuby and kociewi · part 1

210 zł

dynia piżmowa fermentowana w kwiatach bzu
butternut pumpkin fermented in elderflower
świńska głowizna z musztardą
pork head cheese with mustard
królik faszerowany suszonymi śliwkami · jesienne warzywa
rabbit stuffed with dried plums · fall vegetables
wreki na gęsinie · lody z kwaśnej śmietany
„wreki” goose soup · sour cream ice cream
kaszubski likier jajeczny
Kashubian egg liqueur
kurczak zagrodowy glazurowany miodem gryczanym z kopytkami i rydzem
farm chicken glazed with buckwheat honey with dumplings and red pine mushroom
sery kaszubskie · fefernuski · konfitura z brusznicy
Kashubian cheeses · „fefernuski” · cowberry jam
„ruchanki” z kiszonego twarogu · rokitnik z migdałami
fermented cottage cheese “ruchanki” · sea buckthorn with almonds
szyszka sosny infuzowana jałowcem
pine cone infused with juniper
magdalenka na gęsim tłuszczu z pigwowcem
madeleines cake on goose fat with flowering quince
selekcja win 20 zł · kieliszek · wine pairing 20 zł · glass

a’la carte
przystawki · starters
śledź z kwaśną śmietaną i jabłkiem
herring with sour cream and apple

38 zł

królik faszerowany suszonymi śliwkami · jesienne warzywa
rabbit stuffed with dried plums · fall vegetables

50 zł

kozi twaróg z brązowym masłem · jagoda kamczacka · czyściec bulwiasty
goat’s curd with brown butter · honeyberry · Chinese artichoke

32 zł

rabbit

zupy · soups
krem z borowików · ravioli z żółtkiem
porcini mushrooms cream soup · ravioli with yolk

35 zł

wreki na gęsinie · lody z kwaśnej śmietany
„wreki” goose soup · sour cream ice cream

34 zł

dania główne · main dishes
flądra smażona na wołowym tłuszczu z ziemniakami i kiszonym ogórkiem
flounder fried on beef fat with potatoes and pickled cucumber

42 zł

grzyby w maśle z czosnku niedźwiedziego z polentą kasztanową
mushrooms in wild garlic butter with chestnut polenta

38 zł

kurczak zagrodowy glazurowany miodem gryczanym z kopytkami i rydzem
farm chicken glazed with buckwheat honey with dumplings and red pine mushroom

55 zł

desery · desserts
makowiec z kajmakiem i aronią
poppy seed cake with butterscotch and chokeberry

30 zł

„ruchanki” z kiszonego twarogu · rokitnik z migdałami
fermented cottage cheese “ruchanki” · sea buckthorn with almonds

32 zł

topinambur ze słonym karmelem i fermentowanym czarnym bzem
Jerusalem artichoke with salted caramel and fermented elderflower

35 zł

bar · room service
12:00—22:00
Room service jest dodatkowo płatny 15 pln
Room service is paid extra 15 pln

bar food
burger z wołowiny z Pniew · bułka maślana · piklowane ogórki · czerwona cebula ·
jajko sadzone · boczek · sałata · talarki ziemniaczane
Pniewy beef burger · shortbread · pickles · red onion · egg · bacon · lettuce · potato
slices

54 zł

burger z kurczaka · ser · remoulade z selera · sos czosnkowy · pomidor/ nachos
chicken burger · cheese · celery remoulade · garlic sauce · tomato · nachos

45 zł

rostbef wołowy · puree ziemniaczane · mix sałat · demi glace
sirloin steak · mashed potatoes · mix salad · demi glace

55 zł

panierowane polędwiczki z kurczaka · frytki · mix sałat · sos z zielonego pieprzu
breaded chicken fillet · French fries · mix salad · green pepper sauce

35 zł

fish & chips · sos tatarski
fish & chips · Tatar sauce

40 zł

deska serów · konfitura różana · grissini · orzechy w miodzie
cheese selection · rose jam · grissini · nuts in honey

40 zł

zupy · soups
rosół z kurczaka z makaronem i marchwią
chicken broth with noodles and carrots

15 zł

zupa pomidorowa z grzankami i czosnkiem niedźwiedzim
tomato soup with croutons and wild garlic

25 zł

sałaty · salads
sałata z mozzarellą i pomidorami
mozzarella and tomatoes salad

25 zł

sałatka grecka
Greek salad

30 zł

makarony · pasta
gnocchi z sosem serowym
gnocchi with cheese sauce

32 zł

spaghetti Aglio Olio

30 zł

przekąski · snacks
oliwki Belazu z oliwą rydzową i sezamem
Belazu olives with red pine mushroom olive and sesame

15 zł

krakersy ryżowe · sos mirin
rice crackers · mirin sauce

15 zł

krokiety ziemniaczane · pikantny majonez
potato croquettes · spicy mayonnaise

15 zł

pasta z pieczonej papryki · jogurt · papadoums
roasted pepper paste · yoghurt · papadoums

15 zł

desery lodowe · ice desserts
sernik twarogowy · owoce leśne · beza
cheesecake · forest fruit · meringue

25 zł

ganache z karmelowej czekolady · granita z mrożonych malin
caramel chocolate ganache · frozen raspberries granita

25 zł

