
podążaj za białym królikiem · cykl 8/9 

follow the white rabbit · part 8/9

kiszony ryż · żuławski jogurt · wędzony kawior z pstrąga
fermented rice · ”Żuławy” yoghurt ·smoked trout caviar 

kaszubskie i żuławskie snacki
Kashubian and Żuławy snacks

polskie pomidory z hibiskusem i czosnkiem · polski parmezan
Polish tomatoes with hibiscus and garlic · Polish parmesan

brandade z bałtyckiego solonego dorsza · ogórki z koprem
brandade made of salty Baltic cod · cucumber with dill

zupa z kiszonych ogórków · smażona grasica cielęca z owocami rzodkiewki
pickled gherkin soup · roasted thymus with radish fruits

jałowiec z tonikiem i wiejskim mlekiem
juniper with tonic and country milk

przepiórka faszerowana leberką wieprzową · letnie buraki glazurowane czarnym 
bzem · ziemniak z ogniska
quail stuffed with “leberka” pork · summer beets glazed with black lilac · potato from 
campfire

lody z czerwonej mirabelki
red mirabelle plum ice cream

rabarbar z lodami rozmarynowymi i sosem waniliowym
rhubarb with rosemary ice cream and vanilla sauce

pompowana czekolada jagodowa
pumped blueberry chocolate

bergamotka z kolendrą
bergamot orange with coriander

pomarańcza z hibiskusem
orange with hibiscus

a’la carte 

przystawki · starters 
brandade z bałtyckiego solonego dorsza · ogórki z koprem 
brandade made of salty Baltic cod · cucumber with dill

polskie pomidory z hibiskusem i czosnkiem · polski parmezan 
Polish tomatoes with hibiscus and garlic · Polish parmesan

legumina chrzanowa · wędzony w sianie rzecznym pstrąg z Zielenicy 
horseradish legumin · Zielenica trout smoked in river hay

zupy · soups 
zupa z kiszonych ogórków · smażona grasica cielęca z owocami rzodkiewki 
pickled gherkin soup · roasted thymus with radish fruits

consommé pomidorowe z wędzonym dorszem i szczawikiem zajęczym 
tomato consommé with smoked cod and wood sorrel

dania główne · main dishes 
morszczuk z białym bisque i fasolą 
hake with white bisque and bean

gęsie żołądki w sosie kurkowym z naleśnikiem ziemniaczanym 
goose stomachs in golden chanterelles gravy with potato pancake 

przepiórka faszerowana leberką wieprzową · letnie buraki glazurowane 
czarnym bzem · ziemniak z ogniska 
quail stuffed with “leberka” pork · summer beets glazed with black lilac · potato from 
campfire

desery · desserts
rabarbar z lodami rozmarynowymi i sosem waniliowym 
rhubarb with rosemary ice cream and vanilla sauce

wiejskie mleko z lodami herbatnikowymi · agrest 
farm milk with cookie ice cream · gooseberries  
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Follow

the white

rabbit

Informujemy, że do każdego stolika powyżej

5 osób doliczany jest serwis kelnerski 10% wartości 

rachunku.

Please be advised that for every table above 5 people  
10% service charge is added.



bar · room service
11:00—22:00
Room service jest dodatkowo płatny 15 pln
Room service is paid extra 15 pln
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bar food

burger z wołowiny z Pniew · bułka drożdżowa · piklowane ogórki · czerwona cebula · 
jajko sadzone · boczek · sałata · talarki ziemniaczane
Pniewy beef burger · yeast roll · pickles · red onion · egg · bacon · lettuce · potato slices 

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

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

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

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

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

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

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

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

sałatka grecka
Greek salad

makarony · pasta 
gnocchi z sosem serowym 
gnocchi with cheese sauce

spaghetti Aglio Olio

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

krakersy ryżowe · sos mirin
rice crackers · mirin sauce

krokiety ziemniaczane · pikantny majonez
potato croquettes · spicy mayonnaise

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

desery lodowe · ice desserts
truskawka · gorzka czekolada · pistacje
strawberry · bitter chocolate · pistachios

malaga · jagoda kamczacka
malaga · honeyberry

wanilia · czarny bez · chrupki jaglane
vanilla · elderberry · sweet millet chunks




