MAKARONY
Tagliatelle z kurczakiem i warzywami (300 g) ….…................................ 26,00 zł
makaron wstążki, pierś kurczaka, cukinia, papryka, cebula, ogórek zielony,
zioła prowansalskie, śmietana

Tagliatelle z chorizo (300 g)

………….................................................................................................

26,00 zł

makaron wstążki, chorizo, papryka, cebula, czosnek, pomidory, chili,
parmezan, sos pomidorowy

Penne ze szpinakiem (300 g) WEG

........................................................................………

26,00 zł

makaron rurki, szpinak, ser gorgonzola, czosnek, śmietana, parmezan

Penne z borowikiem i truflą (300 g) WEG

..............................................………

26,00 zł

makaron rurki, borowiki, trufle, śmietana, parmezan

SAŁATKI
Sałatka z gruszką i gorgonzolą (400 g) WEG .............................………….. 25,00 zł
podana z czerwoną cebulą, pomidorem i ogórkiem,
rukolą lub szpinakiem, z sosem miodowo-cytrusowym

Sałatka z grillowanym kurczakiem (400 g) .............................................….. 25,00 zł
sałata lodowa, ogórek zielony, pomidor, papryka, kukurydza, czerwona
cebula, cukinia, twarożek, grillowane kawałki pikantnego kurczaka,
sos vinegrette

Sałatka szalona (400 g) ……………………........................................................................…..................……….. 37,00 zł
sałata lodowa, kiełki, łosoś wędzony, szynka prosciutto, mozzarella,
grillowane krewetki, pomidor, ogórek, cukinia, oliwki, sos z cytryny
i sos vinegrette

Sałatka grecka z serem typu feta (400 g) WEG …....................……….. 23,00 zł
sałata lodowa, ogórek zielony, pomidor, oliwki, czerwona cebula,
oregano i sos vinegrette

RYBY
Dorsz po tajsku (200 g) .........................................................................................................................………….. 35,00 zł
ze smażonymi warzywami i sosem słodko-pikantnym,
podany z ryżem jaśminowym i bukietem sałat z vinegrette

Halibut z pieca w sosie Dijon (180 g) ............................................................................. 46,00 zł
podany z grillowanymi warzywami

Łosoś z pieca (180 g) .........................................................................................................................................….. 46,00 zł
z odrobiną masła cytrynowego, podany ze smażoną na oliwie z oliwek
cukinią, koprem włoskim, na świeżym szpinaku z płatkami migdałów

Cacarola frutos do mar (180 g) ...................................................................................................... 59,50 zł
gorący rondel z małżami św. Jakuba i krewetkami w sosie ze śmietaną,
papryką, cebulą, sosem ostrygowym i słodkim chilli, podany z ryżem
jaśminowym i mixem sałat z vinegrette

TYLKO DLA DZIECI
Makaron tagliatelle (150 g)

..................................................................................................................

16,00 zł

w sosie pomidorowym z pulpecikami z kurczaka
1

Fileciki z kurczaka “Pańko” z ketchupem (150 g) ................................... 19,00 zł
podane z frytkami i surówką z marchewki z brzoskwinią

UWAGA! O alergeny występujące w potrawach - zapytaj kelnera

gotujemy z pasją

