
ZAKĄSKI / starters

Kremowy tatar z łososia podany z pastą awokado,
cebulą, pomidorem oraz grzankami
Creamy salmon tartare served with avocado paste, onion,
tomato and croutons

29

Quiche z gęsim pate, galaretką agrestową,
chrustem z pora oraz sosem słony karmel
Quiche with goose pate, gooseberry jelly, leek brush and 
salty caramel sauce

25

Tatar z polędwicy wołowej podany z kiszoną czarną 
rzepą, majonezem chrzanowym oraz ziemią z pietruszki
Raw beef served with pickled black turnip and horseradish 
mayonnaisee with parsley ground

29

sałatki / salads

Sałatka a'la ceasar z grzankami, boczkiem, grillowanym 
kurczakiem oraz sosem na anchois i parmezanie
Salad a'la ceasar with croutons, bacon, grilled chicken and 
sauce on anchovies and Parmesan cheese

28

Sałatka z suszoną wołowiną, kaparami, cebulą czerwoną,
pomidorami cherry oraz sosem musztardowo-miodowym 
Salad with dried beef, capers, red onion, cherry tomatoes 
and mustard-honey sauce

29

Grillowany ser kozi podany na młodym szpinaku 
z żurawinowym coulisem, orzechami laskowymi 
i gruszką z burakiem na czerwonym winie
Grilled goat cheese served on young spinach with cranberry 
coulise, hazelnuts and pear with beetroot on red wine

27

makarony / pasta

Trofie durum z łososiem czarnymi oliwkami, 
pomidorkami chicco rosso oraz serem pecorino 
Durum trophies with salmon, black olives, chicco rosso 
tomatoes and pecorino cheese

27

Spaghetti carbonara, pancetta, ser pecorino oraz 
parmigiano-reggiano, żółtka, pieprz młotkowany
Spaghetti carbonara, pancetta, pecorino cheese 
and parmigiano-reggiano, yolks, crushed pepper

28

31
Tagliatelle z polędwiczką wieprzową, fasolą 
szparagową oraz kurkami w śmietanowym sosie 
Tagliatelle with pork tenderloin, string-bean, and chanterelles
in a cream sauce

desery / desserts

22

23

20
Sernik dyniowy podany na jeżynowym coulise 
oraz lodami kokosowymi 
Pumpkin cheesecake served on blackberry coulis
and coconut ice cream

Tapioka z marakują, sorbetem gruszkowym 
oraz kruszonką migdałową 
Tapioca with passion fruit pear sorbet and almond 
crumble

Czekoladowy mus z baileysem, kruszonką 
migdałową oraz sorbetem cytrynowym 
Chocolate mousse with bailey almond crumble and 
lemon sorbet

strategia
r e s t a u r a n t

dodatki / side dishes

9Frytki rustykalne
Rustic fries

11Frytki z batatów
Sweet potato fries

10Ziemniaki z ogniska z gzikiem 
Bonfire potatoes with cottage cheese

10Sałatka sezonowa
Seasonal Salad

6Grillowane pieczywo
Grilled bread

3Masło ziołowo-czosnkowe
Garlic butter with herbs

sosy / dips

4Autorski sos BBQ
Author’s BBQ sauce

7Pieprzowy sos na brandy
Pepper sauce with brandy

4Mayo szczypiorek
Mayo chives

4Mayo dijon
5Whiskey BBQ

skrzydełka / chicken wings

BBQ  
8 Kawałków
8 Pieces

16 Kawałków
16 Pieces

20

33

20

33

BUFFALO
8 Kawałków
8 Pieces

16 Kawałków
16 Pieces

34

Burgery / burgers

41

Dirty Boy  BBQ i autorskie mayo  (BBQ and author’s mayo)

2x Wołowina, 2x cheddar, pieczarki, ogórek kiszony, pomidor, 
mix sałat
2x Beef, 2x cheddar, champignions, pickled cucumber, tomato, 
salad mix

31
Classic  autorski sos BBQ i mayo (author's BBQ sauce and mayo)

Wołowina, pomidor, ogórek zielony,  cebula czerwona, 
mix sałat
Beef, tomato, cucumber, red onion, salad mix

35
New Latino  mayo jalapeno, quacamole

Wołowina, chorizo, nachos, pomidor, cebula, mix sałat
Beef, chorizo, nachos, tomato, onion, salad mix

Bad Farmer  whiskey BBQ i autorskie mayo  (whiskey BBQ, author’s mayo)

Wołowina, chrupiący boczek, cheddar, 
ogórek kiszony, cebula czerwona, mix sałat
Beef, crispy bacon, cheddar, pickled cucumber,  onion, salad mix

frytki rustykalne / rustic fries 5

dodatkowe mięso / additional meat 13

dania główne / main dishes

46

Karkówka z dzika sous vide

Karkówka z dzika sous vide podana na puree kasztanowym z 
karmelizowaną figą i kapustą włoską na boczku
Sous vide wild boar neck served on chestnut puree with
caramelized fig and savoy cabbage on bacon

49

Grillowana dorada

Grillowana dorada podana na duszonej na winie cykorii, 
maślanym puree z wędzonego ziemniaka oraz sosem 
cytrynowym  
Grilled sea bream served on stewed on wine chicory, buttery smoked 
potato puree, and sauce lemon

32

Filet kukurydziany supreme

Filet kukurydziany supreme podany na puree 
szczypiorkowym z grillowaną kukurydzą, czipsem z jarmużu 
oraz drobiowym jus  
 Supreme corn fillet served on chive puree with grilled corn 
 with kale chip and poultry jus  

zupy / soups

Zupa sezonowa 
Season soup 20

Krem dyniowy z imbirem, chilli oraz kolendrą
Pumpkin cream with chilli, ginger and coriander 17

Kremowy chowder z żabnicą na zielonym curry, 
pieczonym batatem oraz selerem naciowym 
Creamy chowder with monkfish on green curry, 
baked sweet potato and celery

22

FAST FINE DINNING
28

Taco z szarpaną wieprzowiną, duszoną w Coca Coli 
z kolendrą, granatem oraz kapustą czerwoną
Pulled pork taco, stewed in Coca Cola with coriander,
pomegranate and red cabbage

31
Krewetki w tempurze podane na sałatce z rukoli z 
kolendrą na sosie z mango i bazylią
Tempura shrimp served on arugula salad with coriander
on mango and basil sauce

27
Nachos z antrykotem, cebulą, jalapeno, sosem serowym 
oraz quacamole
Nachos with entrecote, onion, jalapeno, and cheese sauce
and guacamole

23Frytki z boczkiem, cebulą oraz szczypiorkiem, 
zapiekane z serem
Fries with bacon, onion and chives, baked with cheese

31
Grillowane ciasto drożdżowe podane z konfitowanym 
filetem z indyka, majonezem wasabi oraz sałatką ziołową
Grilled yeast dough served with confit fillet
with turkey, wasabi mayonnaise, and herbal salad

23
Smażone krążki kalmarów podane z domowym 
majonezem sriracha oraz kolendrą 
Fried calamari served with home-made Sriracha mayonnaise 
and coriander

Drodzy goście, steki są 
dla nas ważną częścią oferty, 

dlatego poświęciliśmy im 
należycie odrębną kartę 

menu, która dostępna jest 
na waszych stolikach.

Dear guests, the steaks
 are important part of the 
offer for us, that's why we 
dedicated them to duly a 
separate menu card that 
is available on your tables.

Lista alergenów dostępna u obsługi restauracji.
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