Otrzymaliśmy wielokrotnie tytuł Gastronom Pomorza
W rankingu NEWSWEEK Polska otrzymaliśmy pierwsze miejsce
w kategorii „Najlepszy klimat, lokal, wystrój”

ŚNIADANIA
Wszystkie dodatki do śniadania znajdziecie przy barze.
Kawa, herbata, lemoniada, płatki z mlekiem są w cenie
śniadania.
1. Lux………..…………………………………………………...…25 pln
ser, szynka, camembert, sałatka z pomidorów ze szczypiorkiem, parówka na
ciepło, jajko na twardo z majonezem, świeży ogórek, bułki, masło

2. Standard……………………………………………….…..……20 pln
szynka, ser, twarożek, ogórek świeży, pomidor ze szczypiorkiem, pieczywo jasne i
ciemne, masło

3. Fit………...............................................................................……18 pln
jogurt naturalny, granola, świeże owoce

4. Sweet……………………………………………………….…....15 pln
rogaliki croissant, twarożek, dżem truskawkowy, miód

Dania z 3 jaj. Do każdego dania bułka oraz masło.
1. Jajecznica na maśle………………………...…….………….….13 pln
2 Jajecznica na szynce…………….……………..……………..…15 pln
3. Jajecznica na boczku……...........................................................15 pln
4. Jajecznica z pieczarkami.………….……………………...…...14 pln
5. Jajecznica z pomidorami………………………...………...…..14 pln
6. Jajecznica z cebulą …….…..……..…………………………… 13 pln
7. Jajecznica Mix (szynka, pieczarki, pomidor, szczypiorek)…........…..18 pln
8. Jajka gotowane na twardo………………………….…………13 pln
9. Jajka gotowane na miękko………………………………….…13 pln
10. Jajka sadzone……………..………….......................................13 pln
11. Jaka sadzone na boczku ……………………...………………14 pln
12. Parówki z wody (ketchup, musztarda)…………………..……...12 pln
13. Kiełbasa z wody (ketchup, musztarda)……………......….……..14 pln

TOSTY
1. Tosty z szynką…………………………………….…………… 15 pln
serem cheddar ,ogórek kiszony, rukola, sos koktajlowy

2. Tosty z łososiem…………...………………………….……….. 15 pln
serek chrzanowy, szczypiorek, szpinak

NALEŚNIKI
1. Naleśniki z serkiem waniliowym……………………….…….13 pln
polewa czekoladowa, bita śmietana

2. Naleśniki z dżemem truskawkowym……………………..…..13 pln
polewa czekoladowa i bita śmietana
OMLETY
Nasze słynne omlety pani Hani zapiekane serem. Czas wypiekania
około 25 minut. W składzie mąka pszenna.
1. Omlet z pieczarkami i szynką……………..……..…………....20 pln
2. Omlet wegetariański (oliwki, papryka, cukinia)……………...….20 pln
3. Omlet wiejski (boczek, szynka, papryka, cukinia)……...…….…20 pln
4. Omlet meksykański z kurczakiem na ostro ….........................20 pln

Śniadania serwujemy w godzinach 7:00 – 12:00

ZAKĄSKI
1. Szprotki smażone prosto z sieci ............................................ 19 pln
2. Tatar wołowy ........................................................................... 21 pln
z ogórkami, cebulką, marynowanymi grzybkami i jajkiem oraz pieczywem
czosnkowym

3. Tatar z łososia ........................................................................... 21 pln
z kaparami, czerwoną cebulą, marynowanymi grzybkami oraz pieczywem
czosnkowym

4. Łosoś macerowany w sosie sojowym POLECAMY …............. 21 pln
z sezamem i dressingiem cytrynowo – śmietanowym
5. Wątróbka drobiowa z jabłkami i cebulką……...…………… 22 pln
z ziemniakami puree oraz ogórkiem kiszonym

6. Śledź w śmietanie podawany z ziemniakiem………………17 pln
7. Biesiadna deska smakołyków dla 4 osób ............................. 65 pln
sery żółte, sery pleśniowe, kabanosy, wędliny, ogórki kiszone, papryczki
marynowane, smalczyk, smarowidełko twarogowe, pieczywo

SAŁATKI
1. Sałatka z grillowanym kurczakiem......................................... 23 pln
sałata lodowa, kukurydza, fasola, papryka, ogórek, pomidor, pieczywo czosnkowe

2. Sałatka Grecka ........................................................................... 22 pln
sałata lodowa, pomidory, ogórek, cebula, feta, czarne oliwki, sos winegret

ZUPY
1. Zupa rybna …….......................................................................... 19 pln
2. Tradycyjny polski żurek z białą kiełbasą i grzybami................ 17 pln
3. Domowy rosół z kury podawany z makaronem .................... 12 pln

PIEROGI
1. Pierogi ruskie z okrasą ………………….................................. 19 pln
2. Pierogi z mięsem i okrasą………………………....................... 19 pln
(możliwość podsmażenia pierogów na maśle + 2zł)

DANIA Z RYB I OWOCÓW MORZA
1. Łosoś z pieca ….......................................................................... 40 pln
z ziemniakami opiekanymi w ziołach i warzywami gotowanymi

2. Łosoś gotowany …..................................................................... 38 pln
z ziemniakami opiekanymi w ziołach i warzywami gotowanymi

3. Makrela pieczona w pergaminie POLECAMY ….………........ 37 pln
z ziemniakami opiekanymi w ziołach i surówką z kiszonej kapusty

4. Stek z halibuta z masłem czosnkowym ................................ 42 pln
z ziemniakami opiekanymi w ziołach i surówką z białej kapusty

5. Smażony filet z flądry …………………….………..…........ 33 pln
z frytkami i surówką z kiszonej kapusty

6. Filet z dorsza w panierce ......................................................... 37 pln
z ziemniakami opiekanymi w ziołach i surówką z kiszonej kapusty

7. Filet z dorsza w cieście …………............................................. 37 pln
z ziemniakami opiekanymi w ziołach i surówką z kiszonej kapusty

8. Dorada grillowana POLECAMY……………………………...42 pln
z surówką z kiszonej kapusty

9. Krewetki smażone w maśle czosnkowym (10 sztuk)............. 49 pln
z pieczywem czosnkowym

10. Uczta morska - danie dla 2 osób .......................................... 92 pln
(łosoś, dorsz, halibut, szprotki smażone, krewetki) z ziemniakami opiekanymi w
ziołach i surówką z białej kapusty

DANIA MIĘSNE
1. Grillowana pierś z kurczaka .................................................. 29 pln
z frytkami i surówką z białej kapusty

2.Pierś z kurczaka zapiekana serem ............................................ 31 pln
z frytkami i surówką z białej kapusty

3. Tradycyjny kotlet DeVolay …………..…...……..................... 32 pln
z ziemniakami gotowanymi i surówką z marchewki z jabłkiem

4. Tradycyjny kotlet schabowy / wersja XL 280g……….... 33 / 39 pln
z ziemniakami puree i kapustą na krótko

5. Karkówka z grilla z sosem czosnkowym............................... 32 pln
z ziemniakami opiekanymi w ziołach i surówką z białej kapusty

6. Placek Cygański ……………………………............................. 29 pln
placek ziemniaczany, gulasz mięsny z łopatki wieprzowej

MAKARONY
1. Tagliatelle Carbonara ............................................................... 25 pln
z boczkiem, cebulą w sosie śmietanowym

2. Tagliatelle z krewetkami POLECAMY ...................................... 26 pln
z cukinią, pietruszką w sosie paprykowo-cukiniowym

3. Penne z kurczakiem i szpinakiem .............................................26 pln
z pestkami słonecznika i dyni w sosie śmietanowym

4. Penne z łososiem w sosie śmietanowo-koperkowym ............27 pln

DESERY
1. Sernik „Złota rosa” z bitą śmietaną...................................... 15 pln
2. Szarlotka……………………………………….…………….….17 pln
z gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną

3. Lody z polewą czekoladową………………..…………........... 16 pln
4. Ciasto + ulubiona kawa POLECAMY………………………...21 pln

