Menu

APERITIF
Włoski klasyk, czyli Aperol Spritz | 21 zł
Aperol, Prosecco, pomarańcza, woda gazowana

Rześkie Verdejo 125 ml | 25 zł
Verdejo, Bodegas Bardos, Rueda DO, Hiszpania

Orzeźwiająca Cava 125 ml | 18 zł
Xarel·lo & Macabeo & Parellada, Familia Oliveda, Cava DO, Hiszpania

Lemoniada sezonowa | 16 zł

PRZYSTAWKI
Tatar wołowy | 37 zł
lody musztardowe, majonez lubczykowy, cebula perłowa,
olej z manufaktury łuckiej

Krewetki | 37 zł
cydr lubelski, ogórek, czosnek, chili, bagietka

Deska serów z Leśniczówki | 35 zł
oliwki, owoce, chutney jabłkowy, paluszki cebulowe

ZUPY
Rosół | 20 zł
kluski lane, warzywa, natka pietruszki, podudzie z kurczaka

Zupa cebulowa z Goraja | 25 zł
kruszonka chlebowa, popcorn z kaszy gryczanej, mus cebulowy

SAŁATKI
Sałatka z serem kozim | 33 zł
owoce sezonowe, mix sałat, migdał, oliwki,
dressing musztardowo-miodowy, sodziaki

Sałatka z piersią kaczki | 37 zł
szczaw, szpinak, suszony pomidor, rabarbar,
gorgonzola, nerkowiec, dressing owocowy

MAKARONY
Tagliatelle nero | 39 zł
krewetki, pomidor koktajlowy, chili, czosnek, parmezan, rukola, limonka

Ravioli | 32 zł
kremowa cebulka z ricottą, kapary, pomodoro fresco, kolendra, kruszonka panko

DANIA GŁÓWNE
Risotto | 32 zł
mascarpone, szparagi, truskawki, parmezan

Pstrąg | 43 zł
mus z białych szparagów i agrestu, jajko poszetowe, szparagi, sos café de paris

Stek z bekonu | 39 zł
wafle krzczonowskie, boczek, ricotta, chołojec,
brokuł, sos demi-glace

Pierś kaczki | 65 zł
kopytka z batatów, szpinak, mus z wiśni i imbiru,
sos jus drobiowy

Ossobucco | 77 zł
ciastko z pokrzywą, rabarbar, chimichurri,
piklowana rzodkiew, sos demi-glace

DESERY
Crème brulee | 21 zł
mleczna kruszonka, coulis owocowe, lody

Tiramisu | 22 zł
mascarpone, piwo koźlak, amaretto, chrupki czekoladowe

Lody Portofino | 20 zł
beza francuska, słony karmel, kruszonka biszkoptowa, owoce

MENU DZIECIĘCE
Pomidorowa | 13 zł
Rosół z kluseczkami| 13 zł
Makaron z sosem pomidorowym | 22 zł
Nuggetsy z kurczaka | 22 zł
frytki, sałatka ze świeżych warzyw, ketchup

NAPOJE ZIMNE

NAPOJE GORĄCE

Woda “Górska Natura” | 7 zł

Herbata | 12 zł

gazowana lub niegazowana

czarna, zielona, owocowa

Cisowianka | 12 zł

Espresso

Perlage lub Niegazowana

Doppio

Woda w karafce | 12 zł

Americano

10

Flat white

12

gazowana lub niegazowana

Sok Toma 200 ml | 8 zł
pomarańczowy, porzeczkowy,
jabłkowy, pomidorowy

8
10

Cappuccino

11

Latte macchiato

12

Sok Toma 1000 ml | 18 zł

Frappe

pomarańczowy, porzeczkowy,
jabłkowy

espresso doppio, mleko, bita śmietana

14

Lipton Ice Tea | 8 zł
Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7-up,
Schwepps Tonic | 8 zł
Red-Bull | 13 zł
Lemoniada sezonowa | 16 zł
Lemoniada cytrusowa | 15 zł

PIWA
Zwierzyniec 300 ml | 9 zł
Perła Chmielowa | 10 zł
Jagiełło Lager | 12 zł
Nałęczowskie Ciemne | 12 zł
Kormoran 1/100 | 12 zł
Cydr Lubelski 400 ml | 12 zł
Piwo Rzemieślnicze | 18 zł

KOKTAJLE
Daiquiri | 19 zł
Biały Rum, limonka, cukier

Summer Jam | 24 zł
Irish Whiskey, Prosecco, Angostura
Bitters, miód, cytryna, mięta

Violette Gin | 23 zł
Gin, syrop fiołkowy, tonic, cytryna

Choys | 24 zł
Gin, Choya, hibiskus, cytryna, cukier

Spring Punch | 21 zł
Wódka, Prosecco, Creme de cassis,
cytryna, cukier

Negroni | 23 zł
Włoski Wermut, Gin, Campari

poniedziałek-czwartek
11:00-22:00
piątek-sobota
11:00-23:00
Niedziela
12:00-22:00
2pier.pl

