
      Fisch aus dem Netz
  RYBY  PROSTO  Z  SIECI

         Śledzie bałtyckie smażone w razowej mące, 
z ogórkiem kiszonym i pieczonymi  ziemniakami            15zł

  Hering in Vollkornmehl gebraten, mit Salzgurken 
  und geb. Kartoffeln serviert `

  Smażona flądra tuszka, zestaw surówek, frytki   19zł
  Gebratene Flunder mit Salat und Pommes frites

Dorsz smażony serwowany w zestawie z frytkami i surówką 28zł
Gebratener Kabeljau  mit Pommes und Salat serviert 

Gładzica z talarkami ziemniaczanymi i zestawem surówek 36zł
Scholle mit Salat und Kartoffelscheiben

Halibut smażony  podany z zestawem surówek i ziemniakami 39zł
Gebratene Heilbutt mit Salat und Kartoffelscheiben

Turbot z talarkami ziemniaczanymi i zestawem surówek 69zł
Steinbutt mit Salat und Kartoffelscheiben 

***

Oryginalny śledź holenderski w sosie śmietanowym z jabłkiem, 26zł
serwowany z fasolką szparagową i pieczonymi ziemniakami
Original holländischer Hering serviert in Sahnesauce mit Äpfeln, 
Bohnen und gebratenen Kartoffeln

Dorsz smażony, z pęczakiem i warzywnym ratatouille 34zł
Gebratener Kabeljau mit Graupen auf Gemüseratatouille serviert

Łosoś z pieca w sosie cytrynowo-limonkowym, 
z kapustą morską i czarną soczewicą 36zł
Lachsfilet aus dem Ofen mit Zitrone-Limettesosse
mit Meerkohl und schwarze Linsen

Halibut z pieca na szpinakowym risotto, 46zł
podany w sosie szafranowym
Helibutt aus dem Ofen mit Safransauce auf Spinatrisotto serviert



Przystawki zimne/ Kalte Vorspeisen 

         Oryginalny śledź holenderski w sosie śmietanowym 18zł
        Original holländischer  Hering serviert in Sahnesauce

        Tatar z łososia z chrupiącą grzanką 24zł
        Lachstatar mit knusprigem Toast

Verrines z łososia i śledzia holenderskiego z suszonymi pomidorami,  
oliwkami i czerwoną cebulą 26zł
Verrines aus Lachs und Hering mit getrockneten Tomaten, 
Oliven und roten Zwiebeln

Oryginalny kawior z jesiotra podany z blinami    (1-2os.) 50g/6szt. 560zł
Original Störkaviar mit Blinis serviert

Deska serów i wędlin śródziemnomorskich 45zł
Mediterrane Käseplatte und  Wurstplatte

Przystawki ciepłe/ Warme Vorspeisen

Camembert panierowany z żurawiną 19zł
Panierter Camembert mit Preiselbeeren

Krewetki tygrysie smażone na maśle z papryczką piri piri, 45zł
miodem i białym winem  
Tigergarnelen gebraten in Butter mit rotem Piri-Piri Pfeffer,
Honig und Weißwein

Małże zielone w sosie prowansalskim  (7szt) 39zł
Muscheln in Sahne-Kräutersauce



Zupy/ Suppen

Zupa dnia/Botwinka     9zł
Traditionelle polnische Suppe mit frische rote Bete

        Żurek staropolski z jajem i tłuczonymi ziemniakami 12zł
        Altpolnische Sauerteigsuppe mit einer Eieinlage und Kartofeln

       Pikantne flaczki z kalmara 14zł
       Würzig Kutteln Suppe mit Tintenfisch 

Zupa rybna z łososia i dorsza   16zł
Fischsuppe mit Lachs und Kabeljau

Krem pomidorowo-czosnkowy z chrupiącymi grzankami   16zł
Tomaten-und Knoblauchcremesuppe

Sałaty/ Salate

Sałatka z alg morskich z małżami i krewetkami 42zł
Algensalat mit Muscheln und Garnelen

Sałatka z grillowanym kurczakiem, sosem czosnkowym,  22zł
serem feta i kiełkami słonecznika 
Salat mit gegrillten Hähnchenstreifen, Knoblauchsosse,
Sonnenblumensprossen mit Knoblauchsauce und Fetakäse

Pieczone plastry piersi kaczej serwowane na zielonych sałatach  34zł 
       z pomarańczą, pomidorkami koktajlowymi i  sosem balsamico
       Verschiedene Salate mit Entenbrust, Orange und Cherrytomaten, 
        verfeinert mit Balsamico

Pasty/ Pasta

Gnocchi z suszonymi pomidorami, orzechami piniowymi,
serem gorgonzola i grzybami 29zł
Gnocchi mit getrockneten Tomaten, Pinienkernen und Gorgoznola

        Tagliatelle z owocami morza, w sosie czosnkowym        25zł
Tagliatelle mit Meeresfrüchten in Knoblauchsauce

Penne z kurczakiem i sezamem, w sosie słodko kwaśnym 26zł
Penne mit Hähnchen und Sesamsamen, in süßsaurer Sauce



Dania mięsne/ Fleischgerichte

Kotlet „Kasseler“ serwowany  na kapuście zasmażanej 24zł
z ziemniakami z wody
Kasseler Kotelett mit Sauerkraut und Kartoffeln serviert  

 Parowany filet drobiowy z makaronem tagliatelle   29zł
 i groszkiem cukrowym  
 Leichtes Hȁnchenfilet mit Tagliatelle und Erbsen serviert

Polędwiczka wieprzowa w sosie śliwkowym, 36zł
serwowana ze szparagami i pieczonymi ziemniakami

 Schweinefilet mit Pflaumensauce, Spargel und Bratkartofeln serviert  
 

Rostbeff z grilla w sosie pieprzowym z frytkami i warzywami 42zł
Gegrilltes Roastbeef in Pfeffersosse mit Pommes Frites und Gemüse 

Dania dla dzieci/ Kinder Menu

Paluszki rybne z frytkami i sałatką 15zł
Fischstäbchen mit Pommes Frites und Salat

Nuggetsy drobiowe z frytkami i surówką 14zł
Hähnchenfilets mit Pommes Frites und Salat

Spaghetti bolognese 13zł



Desery/ Nachspeisen

Naleśniki ze  świeżymi owocami, bitą śmietaną i lodami 19zł
       Pfannkuchen mit frischen Früchten, Sahne und Eis

„Germknödel“ parowana kluska ze śliwkami 
i ciepłym sosem waniliowym  18zł
Germknödel mit Pflaume und Vanillesauce

Ciasto dnia/Kuchen des Tages   9zł

Jabłecznik z lodami waniliowymi  12zł
Apfelkuchen mit Vanilleeis

Sernik w czekoladzie i wiśniach 13zł
Käsekuchen in Schokolade und Kirschen

       Tort advocatowy z prażonymi migdałami         12zł
       Advocattorte mit gerösteten Mandeln

Tort czekoladowy z wiśniami 12zł
Schokoladentorte mit Kirschen

Pucharek lodowy z owocami i bitą śmietaną (3kulki)  14zł
Eis mit  Früchten und Schlagsahne (3 Kugeln)


