
 

Specjalność Szefa Kuchni 

                  Chef’s Special  

Filet z Kaczki z Sosem Gruszkowym 
kluseczki ziemniaczane, młode czerwone buraczki, 
i mini gruszki 
 

Duck Fillet with Pear Sauce 
potato noodles, fresh red beetroots, 

mini pears                                                                               62 PLN / 155 SEK* 
 

Stek z Sezonowanego Antrykotu Wołowego 
z sałatką cezar, masłem czosnkowo-ziołowym,  
łódeczkmi ziemniaczanymi oraz z grillowaną papryką  
 

Aged Rib-Eye Steak with Caesar Salad, 
herbal garlic butter, potato wedges, grilled peppers                                                69 PLN/ 172 SEK* 
 

Pieczona Polędwica z Dorsza z orzechowym crustem,               
risotto borowikowym, cukiniowym pappardelle,                           
groszkiem zielonym i pieczonym kalafiorem                                65 PLN/ 162 SEK* 
 

Dumplings with Spinach, Feta Cheese and Lazure Cheese  
with spinach pesto, pine nuts  
and long-maturing „Bursztyn” cheese.        29 PLN / 73 SEK* 

 

Zupy / Soups 
 

Pikantna Zupa Rybna z kluseczkami szpinakowymi 

Spicy Fish Soup with spinach noodles                                                              30 PLN / 75 SEK* 
 

Zupa Gulaszowa 
Goulash Soup          26 PLN / 65 SEK* 
 

Przystawki / Appetizers 
 
Plastry Grillowanej Polędwicy Wołowej  
w bukiecie zielonych sałat z serem pleśniowym oraz salsą pomidorową 
 

Sliced and Grilled Beef Tenderloin  
in green salad bouquet with blue cheese and tomato salsa                                     47 PLN / 117 SEK* 
 
Smażone Krewetki Królewskie 
z kompozycją świeżych sałat i cytrusowym vinaigrette 
 
 



 

*Priser i SEK är ungefärliga, beräknade från PLN på dagskursen från POLENS NATIONALBANK. 
*Ceny w SEK są cenami przybliżonymi, każdorazowo przeliczanymi z PLN  po średnim dziennym kursie NBP. 
*Prices in SEK are approximate, converted from PLN according to the daily average rate of the National Bank of Poland. 

 

Fried Royal Shrimps  
with fresh salad mix & citrus vinaigrette                                               47 PLN / 117 SEK* 

Dania główne / Main courses 
 
Grillowany Filet „Mignon” 
stek z polędwicy wołowej, chips z bekonu, sałatka ze świeżego szpinaku z boczkiem, 
pieczony ziemniak „Idaho” z kwaśnym sosem jogurtowo-czosnkowym 

Fillet „Mignon” 
beef tenderloin steak, bacon chips, spinach salad with bacon, 
baked „Idaho” potato with sour yogurt & garlic sauce                                                                89 PLN/222SEK* 
 

Wołowy Hamburger „Trakera” 
z chrupiącym plastrem boczku wędzonego, prażoną cebulą  
oraz z frytkami farmerskimi i sałatką ze świeżych warzyw 
 
„Trucker” Beef Hamburger 
with crispy bacon, onion , country fries and fresh vegetables salad                                         59 PLN/147 SEK*                       
 
Grillowana Karkówka „Manhattan” 
grillowana karkówka wieprzowa  z masłem czosnkowo-ziołowym, brokułami i frytkami farmerskimi 
 
Grilled Pork Neck „Manhattan”  
grilled pork neck with herbal garlic butter, broccoli and country fries       42 PLN/105 SEK*
                 
Pierś z Kurczaka z Grilla 
zapiekana z serem cheddar z sosem paprykowym, grillowaną cukinią, frytkami i gotowanymi brokułami  
 
Grilled Chicken Fillet 
roasted with cheddar cheese and red pepper sauce, grilled zucchini, French fries, broccoli        45 PLN/112 SEK*                                 

Grillowany Łosoś Jurajski (z ekologicznej hodowli) 
z salsą z mango, avocado i pieczonej papryki, puree z kalafiora, szpinakiem i gnocchi z pesto bazyliowym 
 
Grilled Jurassic Salmon (from organic farm) 
with mango, avocado and baked peppers salsa, cauliflower puree,  
spinach, gnocchi with basil pesto                                                                                                   69 PLN/172 SEK* 
 
Danie wegetariańskie | Vegetarian dish 

Tagliatelle 
ze szpinakowym pesto, papryczką pepperoni, kurkami ze słonecznikiem, cukinią i grillowanym karczochem 
 
Tagliatelle 
with spinach pesto, pepperoni, chanterelles with sunflower seeds, zucchini and grilled artichoke  39 PLN/97 SEK*  
                                                                                
Desery / Desserts 

Sernik „Ricotta” z aromatycznym sosem kawowym i lodami waniliowymi 

“Ricotta” Cheese Cake with aromatic coffee sauce and vanilla ice cream                        24 PLN/60 SEK*   
 
Mus z Serka Mascarpone z białą i ciemną czekoladą, 

na spodzie z prażonych płatków owsianych i migdałów z sosem owocowym  



 

*Priser i SEK är ungefärliga, beräknade från PLN på dagskursen från POLENS NATIONALBANK. 
*Ceny w SEK są cenami przybliżonymi, każdorazowo przeliczanymi z PLN  po średnim dziennym kursie NBP. 
*Prices in SEK are approximate, converted from PLN according to the daily average rate of the National Bank of Poland. 

 

Mascarpone  Cheese Mousse with white and dark chocolate,  

roasted oatflakes and almond bottom with fruit sauce                                                     24 PLN/ 60 SEK*                                


