menu cykl 1/2: À la carte
przystawki · starters
śledź po kaszubsku
Kashubian style herring

35 zł

młoda biała kapusta z prażoną kaszą gryczaną i siemieniem lnianym
young white cabbage with puffed buckwheat & flaxseed

30 zł

tradycyjne kujawskie szare kluski z wędzonym wiejskim twarogiem i żółtą brukwią
traditional Kuyavian grey dumplings with smoked cottage cheese and yellow swede

29 zł

zupy · soups
kiszony barszcz czerwony z majerankiem · pieróg z twarogiem i ziemniakami
fermented borsch with marjoram · dumpling with cottage cheese & potatoes

35 zł

krupnik jęczmienny z glazurowanym gęsim żołądkiem
barley „krupnik” soup with glazed goose stomach

38 zł

Follow
the white

dania główne · main dishes
smażony pstrąg tęczowy z Kleszczewa w sosie na bazie pieczonych młodych kości
cielęcych · karczoch ze skorzonera
fried rainbow trout from Kleszczewo in young veal bones sauce · scorzonera with
artichoke

57 zł

jagnięcina z ćwikłą i burakami glazurowanymi w czarnym bzie
lamb with “ćwikła” sauce and beets glazed by elderberry

72 zł

podwędzana pierś z kaczki z pasternakiem i czerwoną kapustą
lightly smoked duck breast with parsnip & red cabbage

59 zł

desery · desserts
makowiec z aronią i kajmakiem
poppy-seed cake with chokeberry & dulce de leche
czekoladowa ściółka leśna z knedlami faszerowanymi konfiturą z dyni i rokitnika
chocolate forest litter & dumplings with pumpkin and sea buckthorn

32 zł
30 zł

tasting menu cykl 1/2 · cycle 1/2
finezyjne połączenie kuchni kujawskiej
i pomorskiej

a sophisticated combination of kuyavian
and pomeranian cuisine

Menu inspirowane macierzystym regionem naszego szefa kuchni Rafała Koziorzemskiego oraz
doświadczeniami, które nabył, poznając kulturę
kulinarną Pomorza. Menu bazuje na zbiorze regionalnych receptur, które przenosimy do dzisiejszych
kulinarnych realiów, nadając im nowe życie.

Menu inspired by the native region of our chef, Rafał
Koziorzemski and experiences he acquired getting to
know the culinary culture of Pomerania. The menu
is based on a collection of regional recipes that we
transfer to today's culinary realities giving them a new
life.

210 zł

gęsie pióro z rokitnikiem morskim
goose feather with sea buckthorn
ziemniak wyciągnięty z ogniska , konfitura cebulowa z jagodą kamczacką
potato from campfire, onion confiture with Kamchatka berry
mięso z kaczego rosołu z kompresowanym jabłkiem grójeckim
duck meat from broth with compressed “grójeckie” apple
młoda biała kapusta z prażoną kaszą gryczaną i siemieniem lnianym
young white cabbage with puffed buckwheat & flaxseed
krupnik jęczmienny z glazurowanym gęsim żołądkiem
barley „krupnik” soup with glazed goose stomach
gazowany sok z selera naciowego z pieprzem · wata z buraka cukrowego
sparkling celery juice with black pepper · white beetroot cotton candy
smażony pstrąg tęczowy z Kleszczewa w sosie na bazie pieczonych młodych
kości cielęcych · karczoch ze skorzonera
fried rainbow trout from Kleszczewo in young veal bones sauce · scorzonera
with artichoke
czekoladowa ściółka leśna z knedlami faszerowanymi konfiturą z dyni
i rokitnika
chocolate forest litter & dumplings with pumpkin and sea buckthorn
spalona beza z tradycyjną konfiturą z derenia na spirytusie
burnt meringue with traditional spiritus dogberries confiture
szyszka z gorzkiej czekolady w infuzji jałowca
dark chocolate pine cone in juniper berries infusion
ekler z gruszką i brązowym masłem
pear & brown butter eclair

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.

rabbit

bar · room service
tel: 310

pn · wt · śr · czw · nd
13.00 — 22.00
pt · sob
13.00 — 23.00
mon · tue · wed · thu · sun 1.00 pm—10.00 pm
fri · sat
1.00 pm—11.00 pm
Room service jest dodatkowo płatny 15 pln
Room service is paid extra 15 pln

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

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

35 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 · desserts
sernik z truskawkami
strawberry cheesecake

22 zł

czekoladowy nemezis · lody waniliowe
chocolate nemesis · vanilla ice cream

24 zł

nocny room service · night room service
22.00—7.00 · 10.00 pm—7.00 am
deska wędlin, pieczywo, masło
meat board, bread, butter

45 zł

deska serów, pieczywo, masło
cheese board, bread, butter

40 zł

włoski melanż z prażonymi orzechami, oliwa, pieczywo, masło
Italian melange with roasted nuts, olive oil, bread, butter

40 zł

talerz krojonych owoców
sliced fruits plate

30 zł

