PIWA Z BECZKI
Guinness 284 ml | 9 zł
Guinness 568 ml | 16 zł
Carlsberg 300 ml | 7 zł
Carlsberg 500 ml | 10 zł

PIWA Z BUTELKI

Auchentoshan | 50 zł

Hummus szpinakowy | 21 zł

American Oak, Three Wood, 18 YO

szparag, brokuł, pomidor cherry, krakers z nasion, mięta

Glenlivet | 45 zł

Raki i krewetki po skandynawsku | 29 zł

12 YO. 15 YO, 18 YO

brioche, czerwona cebula, jajko przepiórcze, emulsja szpinakowa

12 YO. Mizunara, 18 YO

Blanche, Blonde, Double Amber

Gin | 41 zł

CYDRY
Cydr Rzemieślniczy 125 ml | 8 zł
Cydr Lodowy 50 ml | 10 zł
Cydr Lodowy 375 ml | 70 zł

Tanqueray No. TEN, Drumshanbo,
Monkey 47

KOKTAJLE
Aperol Spritz | 24 zł
Aperol, Prosecco, pomarańcza, woda gazowana

WINA
Drodzy Goście, zachęcamy do zapoznania się
z naszymi winnymi propozycjami
z Sandomierszczyzny, Polski i świata
wyszczególnionymi w osobnej KARCIE WIN.

40/20ml

Bombay Sapphire | 16/8 zł
Drumshanbo
Gunpowder Irish Gin | 30/15 zł
Gordon’s | 12/6 zł
Gordon’s Pink | 12/6 zł
Hendrick’s Scotland Gin | 25/13 zł
Koval Dry | 34/17 zł
Koval Barreled | 36/18 zł
Langley’s Old Tom | 16/8 zł
Monkey 47 Schwarzwald | 36/18 zł
Plymouth Original Strength | 18/9 zł
Plymouth Navy Strength | 32/16 zł
Tanqueray No. Ten | 22/11 zł
The Botanist | 26/13 zł

PRZYSTAWKI

Chivas Regal | 40 zł

Grimbergen 33 cl | 11 zł

GIN CORNER

DEGUSTACJA TRUNKÓW
(3 x 20ml)

Hugo | 24 zł

Carpaccio z piersi kaczki | 28 zł
sałata frise, rukola, arbuz, bób, fenkuł marynowany

Tatar z polędwicy wołowej | 33 zł
cebula dymka, botwina, ogórek, czosnek niedźwiedzi, żółtko jajka, słonina wędzona,
gorczyca, masło, focaccia

Pierożki mięsne | 28 zł
marchew, kmin rzymski, płatki drożdżowe, rzodkiewka, cebula dymka,
sos holenderski

Fiero L’aperitivo, Prosecco, tymianek,
kwiat bzu, limonka

ZUPY

Gimlet | 32 zł

Krem z sałaty masłowej | 18 zł

Plymouth Gin, kwiat bzu, śliwka, limonka

Kwiaty dla Pani | 24 zł

Gordon’s Pin Gin, napar z hibiskusa,
limonka, kwiaty

Herbal | 24 zł

Wermut włoski, Prosecco, Angostura Orange
Bitters, rozmaryn, gałka muszkatołowa, limonka

Old fashioned | 30 zł

ser feta, ogórek, młoda kapusta, zielony groszek, czarnuszka

Rosół królewski | 19 zł
młody ziemniak, szpinak, marchew, cukinia

Zupa z raków na młodej marchwi | 22 zł
pulpeciki rybne, fenkuł, koperek, rzodkiewka

Woodford Reserve, Angostura Bitters, cukier

SAŁATKI

Sekret WIDNOKRĘGU | 14 zł

Sałata Waldorf a’la Widnokrąg | 26 zł

Cydr rzemieślniczy, domowy cassis

Mango Martini | 21 zł

Wódka Biały Bocian, Passoa, mango,
limonka
PS. Powyższe propozycje to jedynie
przedsmak tego, co znajdziecie Państwo
w naszej autorskiej KARCIE KOKTAJLI
ORAZ ALKOHOLI.

orzech włoski, ser pleśniowy, winogrono, jabłko, seler naciowy, majonez limonkowy

Sałatka z policzkami sandacza | 29 zł
szparag, młody ziemniak, jajko na miękko, rzodkiewka, winegret koperkowy

Selekcja sałat z piersią gęsi | 29 zł
cukinia, owoce sezonowe, orzechy pini, winegret mango

DANIA GŁÓWNE
Stek z selera | 31 zł
fenkuł, orzech laskowy, pak-choi, melon, pestki dyni, morela

Ryba z polecenia Szefa Kuchni | 48 zł
groszek, brokuł, pak-choi, szpinak, groszek cukrowy, sos veloute estragonowe

Polędwiczka wieprzowa | 38 zł
ziemniak, ogórek marynowany, rzodkiewka, sos drobiowy,
młoda kapusta w dressingu z gorczycy

Pierś bażanta | 48 zł
seler, por, sałata rzymska, orzechy laskowe, sos brzoskwiniowy

Stek z polędwicy wołowej | 76 zł
biała rzodkiew, bób, młody ziemniak, groszek zielony, sos berneński

NAPOJE ZIMNE

NAPOJE GORĄCE

Soki świeżo wyciskane 22 cl | 12 zł

Selekcja Herbat Dammann | 8 zł

Pomarańcza, Grejpfrut, Marchew

Espresso | 7 zł

Napoje gazowane 25 cl | 8 zł

Espresso Macchiato | 8 zł

Coca-Cola, Cola Zero

Tonic Fever Tree 25 cl | 12 zł
Indian Tonic Water, Mediterranean,
Elderflower

Sok tłoczony z jabłek 25 cl | 7 zł
Woda stołowa
w karafce 90 cl/ 33 cl | 7/3 zł
Cisowianka 30 cl | 6 zł
Niegazowana, Perlage

Cisowianka 70 cl | 12 zł

Niegazowana, Perlage

DESERY
Krem kataloński | 18 zł
marakuja, owoce sezonowe, wędzony ziemniak i banan, kakao

Sernik koperkowy | 18 zł
biała czekolada, rokitnik, cytryna, olej koperkowy

Selekcja serów | 21 zł
chleb, orzechy, winogrono

Espresso Doppio | 10 zł
Mała czarna | 8 zł
Americano | 11 zł
Cappuccino | 9 zł
Latte /Latte Macchiato | 10 zł
Grande Cappuccino | 12 zł
Flat White | 12 zł
Kawa po żydowsku | 12 zł

miód, kardamon, cynamon, gałka
muszkatołowa

Herbata rozgrzewająca | 12 zł

konfitura pomarańczowa, cytrusy, goździki,
imbir, miód

LEMONIADY i SMOOTHIE

Napar z młodych pędów sosny | 12 zł

Lemoniada
z sandomierskich jabłek | 14 zł

Irish Coffee | 20 zł

sok tłoczony z własnych jabłek, mięta,
mięta, limonka, woda gazowana

Lemoniada
ogórkowa z kolendrą | 14 zł
sok ogórkowy, kolendra, cytryna

Lemoniada
arbuzowa z miętą | 14 zł
mus z arbuza, mięta, cytryna

Żółte smoothie | 14 zł

pomarańcza, gruszka, banan

Zielone smoothie | 14 zł
pietruszka, kiwi, limonka

sosna, miód, cytryna, imbir

Jameson Whiskey, karmel, espresso,
śmietanka

ORZEŹWIAJĄCE I POBUDZAJĄCE
Herbata Mrożona | 12 zł

herbata z czerwonych owoców, cytryna, melisa

Espresso Fizz | 13 zł

espresso, tonic, grejpfrut

Kawa słony karmel | 15 zł

espresso doppio, słony karmel, wanilia,
mleko

Affogato Cafe | 16 zł

espresso, lody waniliowe, mleko,
lawendowa bita śmietana

