
Tradycyjnie lepione pierogi z mięsem  25,00
podane z zasmażaną kapustą

Wegetariańskie pierogi ze szpinakiem i serem feta  25,00

Borowik w sosie maślano-winnym z bagietką pszenną  25,00

Wątróbka drobiowa podana z prażonym  27,00
jabłkiem w domku z kruchego ciasta

Wędliny staropolskie wyrobu własnego  25,00
podane z domowym smalcem i marynatami

Befsztyk siekany z polędwicy wołowej podany z dodatkami  39,00

Zestaw śledzia w trzech smakach  18,00

Carpaccio wołowe klasyczne  32,00

Gravlax z łososia na musie z awokado  19,00

Polędwica wołowa marynowana w sosie sojowo-imbirowym  32,00

Zakąski zimne

Zakąski gorące



Sałaty

Zupy

Czernina po kujawsku z kluseczkami ziemniaczanymi  18,00

Rosół z makaronem domowym  12,00

Flaki na ostro z pieczywem  15,00

Barszcz czerwony z pasztecikami własnego wypieku 12,00 

Krem z pomidorów z grzanką serową  12,00

Staropolska zupa na chlebowym zakwasie  15,00
podana w chlebie z kiełbasą borowikiem  

Zupa rybna na sposób śródziemnomorski  18,00

Mix sałat z grillowanym kurczakiem podany  25,00
z sosem koperkowym 

Sałata grecka  22,00

Sałatka nicejska z grillowanym tuńczykiem  29,00

Sałata z filetem z kaczki macerowanym w soli morskiej 25,00



Makarony

Pappardelle z kurkami i karczochami   29,00

Penne z kurczakiem na sosie pomidorowo-bazyliowym  29,00

Casarecce z krewetkami i cukinią aromatyzowane miętą  35,00

Spaghetti z owocami morza  39,00

Gruszkowe farfalle z gorgonzolą i orzeszkami  29,00

Ryby

Dorada pieczona podana z gotowanymi ziemniakami 49,00
i jarzynami z wody 

Sandacz w sosie borowikowym podany na puree z bobu 45,00
i zapiekanymi warzywami

Makrela pieczona podana z mulami, na cukrowym groszku 49,00
z pieczonymi ziemniakami i sosem jabłkowym z curry                                              

Filet z łososia na sosie krewetkowym podany z puree  45,00
ziemniaczanym i glazurowaną marchewką

Krewetki w maśle czosnkowym podane z bagietką  89,00

Halibut na soczewicy podany na pappardelle z cukinii i kurek 45,00



Mięsa

Stek z polędwicy po staropolsku z sosem  69,00
z zielonego pieprzu, z domowymi frytkami
i grillowanymi warzywami

Antrykot stek sezonowy z Brazylii podany z domowymi frytkami 69,00 
i marynowanymi warzywami                                                                                                              

Angus stek z Australii podany z domowymi frytkami  69,00
i marynowanymi warzywami  

Kaczka pieczona w miodzie podana z panierwanymi tostami,  69,00
glazurowanym jabłkiem i czerwoną kapustą

Grillowana pierś kurczaka faszerowana suszonymi pomidorami  35,00
i serem feta podana z ryżem aromatyzowanym szpinakiem 

Polędwiczka wieprzowa aromatyzowana czosnkiem   45,00
podana z tagiatelle grzybowym i brokułem

Golonka z kością pieczona w piwie podana na złotym sosie 39,00
piwnym z talarkami ziemniaczanymi i kapustą zasmażaną 

Eskalopki z polędwiczki wieprzowej na sosie musztardowym 35,00
podane z kluskami śląskimi i bukietem sałat 

Królik w sosie śmietanowym na baize białego wina podany  49,00
z ziemniakami gotowanymi i buraczkami na ciepło

Policzki wołowe w sosie porto podane z puree  49,00
truflowym i pappardelle z marchewkami

Żeberka wieprzowe na sosie BBQ podane z pieczonym 39,00
ziemniakiem i marynowanymi warzywami

Zrazy wołowe tradycyjne podane w chlebie z kaszotto 42,00
borowikowym i buraczkami



Desery
Szarlotka na ciepło podana z musem waniliowym  15,00

Naleśniki z malinami zapiekane pod waniliowym sosem 25,00

Pijany Olo - lody o trzech smakach z brandy, adwokatem,  18,00
rodzynkami i bitą śmietaną

Creme brulee  15,00

Brownie w towarzystwie sezonowych owoców  15,00

Lody waniliowe z gorącymi malinami  18,00

Napoje

Herbata Richmont  12,00
(wybór smaków)

Kawy:
Espresso  8,00
Kawa z mlekiem  12,00
Cappuccino  12,00
Latte  12,00

Coca-cola,Fanta,Sprite,Tonic 250ml  8,00
Red Bull  250ml  15,00
Soki owocowe Cappy  250 ml  8,00
Woda gazowana/niegazowana 300ml  8,00
Woda gazowana/niegazowana 700ml  15,00
Lemoniada  1L  15,00

Gramatury są dostępne u Szefa kuchni.
Dania mogą zawierać alergenty. O szczególy zapytaj swojego kelnera.



Zimowe rozgrzewające 
   napoje w Aleksandrze

Herbata Richmont z cynamonem,  18,00
imbirem i goździkami 

Herbata Richmont z rozmarynem  18,00
i grapefruitem

Herbata Richmont z rumem  20,00
i cynamonem 

Korzenna kawa latte z miodem  18,00
i bitą śmietaną

Pomarańczowa Mocha Con Panna  25,00

Grzaniec po staropolsku z bakaliami  15,00

Zimowe rozgrzewające
napoje w Aleksandrze

Herbata Richmont z cynamonem, imbirem i goździkami  18,00

Herbata Richmont z rozmarynem i grapefruitem  18,00

Herbata Richmont z rumem i cynamonem  20,00

Korzenna kawa latte z miodem i bitą śmietaną   18,00

Pomarańczowa Mocha Con Panna  18,00

Grzaniec po staropolsku z bakaliami  15,00


