
 

 

 

 

 

MENU ŚWIĄTECZNE / CHRISTMAS MENU 

 

PRZEKĄSKA ZIMNA / COLD SNACK 

Marynowane w occie jabłkowym śledzie na sałatce z ziemniaków i jabłek Koszteli                                                    40 PLN          

z gorczycą, kaparami, pietruszką, olejem rydzowym  i smażonym jarmużem      

Herring marinated in apple vinegar on potato and Kosztela apple salad with mustard seeds,  

capers, parsley, Camelina oil and fried kale (180 g) 2,11,13 

 

PRZEKĄSKA CIEPŁA / WARM SNACK 

Makaron łazanki z grochem i kapustą i VEG                                                                                                                        40 PLN 

Traditional Christmas noodle with braised cabbage and peas VEG (180 g) 1,3,8 

ZUPY  / SOUPS 

Barszcz czerwony z uszkami nadziewanymi grzybami leśnymi                                                                                        40 PLN 

Red borscht with ravioli stuffed with forest mushrooms (260 g) 1,8,10 

 

Esencja grzybowa z tymiankiem, domowym makaronem i warzywami brunoise                                                        40 PLN 

Mushroom essence with thyme, homemade noodles and vegetable brunoise (200 g) 1,3,8,11,13,14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DANIA GŁÓWNE / MAIN DISHES 

Gęsia pierś sous vide z pieczoną dynią, konfiturą z jarzębiny, brukselką,                                                                      80 PLN               

karmelizowaną z goździkiem marchewką i truflowym ziemniakiem       

Goose breast Sous Vide with roasted pumpkin, rowan jam, Brussels sprouts, 

caramelized with clove carrot and truffle potato (300 g) 4,7,8,10,11,13,14 

 

Lin smażony z patelni na duszonych porach, purée z kaszy gryczanej                                                                            75 PLN 

z brukselką, zimowymi warzywami i sosem z tataraku 

Pan fried tench braised leeks, buckwheat purée with Brussels sprouts, 

winter vegetables and calamus sauce (380 g) 2,8,10,13,14 

 

Pierogi faszerowane borowikami i kapustą, podsmażane na oleju lnianym                                                               65 PLN 

podawane z sosem z grzybów gąsek 

Dumplings stuffed with boletus and cabbage, fried in linseed oil, 

served with pine mushroom sauce (300 g) 1,3,8,10,14 

 

DESERY / DESSERTS 

Duet makowo-serowy z bakaliami, karmelizowaną figą, lodami toffi i solą wulkaniczną                                          40 PLN 

A poppy-cheese duo with dried fruit, caramelized fig, toffee ice cream and volcanic salt (180 g) 1,3,7,8,13 

 

Piernik przekładany konfiturą z pigwy, gruszką sous vide i lodami żurawinowymi                                                      40 PLN 

Gingerbread layered with quince jam, sous vide pear and cranberry ice cream (180 g) 1,3,7,8,13 

 
 

 
1 JAJA, 2 RYBY, 3 LAKTOZA, 4 ORZECHY ZIEMNE, 5 SKORUPIAKI, 6 SOJA, 7 ORZECHY, 8 GLUTEN, 9 MIĘCZAKI, 10 SELER, 11 GORCZYCA, 12 SEZAM, 13 SIARCZANY, 14 ŁUBIN 
1 EGG, 2 FISH, 3 LACTOSE, 4 PEANUTS, 5 SHELLFISH, 6 SOY, 7 NUTS, 8 GLUTEN, 9 MOLLUSK 10 CELERY, 11 MUSTARD, 12 SESAME, 13 SULPFATES, 14 LUPINE 

 
 

 


