ZUPY
Żurek kujawski
300ml / 15 zł

Rosół

300 ml / 14 zł

Łososiowa
300ml / 16 zł

PRZYSTAWKI
Befsztyk tatarski

ogórek kiszony, cebula, borowik marynowany, jajko przepiórcze, pieczywo, masło

25 zł

Śledź korzenny

,

chutney jabłkowy, śmietana z śliwowicą i chips piernikowy

22 zł

Pierogi pieca z gęsią (3szt)
sos żurawinowy

25 zł

SAŁATKI
Kozi ser zapiekany

podany z sosem pomidorowo-ziołowym, rukola, boczniak

20 zł

Sałatka z kaszy pęczak

boczniak, cebula, sos sojowy, rukola, wędzony twaróg, pomarańcza, pomidorek cherry, oliwa

19 zł

Sałatka z burakiem i serem pleśniowym
mix sałat, balsamico, prażone płatki migdałów

18 zł

DANIA GLOWNE
Żeberka wieprzowe w staropolskiej glazurze śliwkowej
bataty pieczone z pomarańczą i surówka z kapusty

34zł

Golonka pieczona w piwie
z warzywami korzeniowymi, puree z grochu, sos rozmarynowy, chrzan, musztarda39zł

39 zł

Polędwiczka wieprzowa po Toruńsku
marynowana w czerwonym winie i przyprawach korzennych
zawinięta w plaster boczku, podana z puree białych warzyw,
buraczek z jabłkiem zasmażany, sos piernikowy z zielonym pieprzem

39 zł

Staropolski gulasz wołowy
na ciemnym piwie, knedliki

33 zł

Roladki drobiowe z podgrzybkiem
z jabłkiem i jałowcem na puree z białych warzyw, sos rozmarynowy

32 zł

Konﬁtowane gęsie udko
z sosem żurawino-porzeczkowym podane z warzywami doprawionymi tymiankiem, ziemniaki bataty

43 zł

1/2 kaczki pieczonej
z jabłkiem i majerankiem, kopytka, staropolski sos śliwkowy z piernikiem, buraczek zasmażany z
miodem, jabłkiem i pomarańczą

42 zł

RYBY
Pstrąg pieczony
z ziołami czosnkiem i włoszczyzną w migdałach z ziemniaczkami opiekanymi

38 zł

Sandacz smażony
podany na kaszy pęczak z buraczkiem i jabłkiem, brukselka

38 zł

Dla dzieci
Kotleciki drobiowe w chrupiącej panierce
marchewka, ziemniaki opiekane

16zł

Racuszki owsiane z jabłkiem

posypane cukrem pudrem, miód i kwaśna śmietana

14zł

DESERY
Puchar Lodowy
beza, sos wiśniowy, bita śmietana
16 zł

Malinowa Rozkosz

beza, mus malinowy, serek mascarpone
17 zł

Crumble z karmelizowanymi jabłkami

rodzynki z rumem, zapiekane pod kruszonką piernikową z lodami
16 zł

