
fit menu bez mięsa i ryb/ no meat, no fish
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LEGENDA/ LEGEND       

PRZYSTAWKI STARTER
Świeże pomidory z dressingiem imbirowym i wielkopolskim 
serem smażonym
Fresh tomatoes with ginger dressing and Greater Poland
fried cheese

Figa zapiekana z kozim serem pleśniowym i konfiturą 
z czerwonej cebuli
Fig baked with goat blue cheese and red onion jam

ZUPY SOUPS
Krem z pieczonej papryki z domowym grissini                                                         
Cream of roasted peppers with homemade grissini 

SAŁATKI SALADS
Sałatka z cykorią, gruszką, figą, serem gorgonzola 
i orzechami włoskimi w karmelu                          
Salad with chicory, pear, fig, gorgonzola cheese 
and walnuts in caramel

Poke bowl z awokado, mango, imbirem marynowanym, glonami wakame, 
ogórkiem, rzepą, szpinakiem i sosem fistaszkowym:
Poke bowl with avocado, mango, marinated ginger, wakame algae, 
cucumber, turnip,spinach and peanut sauce:

z tofu 
with tofu

18 zł

23 zł

18 zł

34 zł

35 zł



MAKARONY / RISOTTO / KLUSKI 
PASTA / RISOTTO / DUMPLINGS
 
Leniwe kulki (8 szt) z mascarpone i borówkami
Sweet dumplings made of cottage cheese (8 pcs) with mascarpone 
and blueberries

Pappardelle z pesto, suszonymi pomidorami i mascarpone
Pappardelle with pesto dried tomatoes and mascarpone

Risotto ze świeżymi kurkami i bobem
Risotto with fresh chanterelles and broad bean

DANIA OBIADOWE MAIN DISHES 

Pieczone warzywa z dressingiem kaparowym, kozim serem i quinoą
Baked vegetables with capar dressing, goat cheese and quinoa

26 zł

32 zł

39 zł 

fit menu bez mięsa i ryb/ no meat, no fish

dania bezglutenowe/ gluten free 

informacja dotycząca alergenów dostępna w recepcji/ allergen information is available at the reception

LEGENDA/ LEGEND       

25 min

35 zł



21 zł

18 zł

18 zł

20 zł

12 zł 

DESERY DESSERTS
Grecki deser z fetą, wiśniami i migdałową kruszonką
Greek dessert with feta cheese, cherries and almond crumble

Sernik na zimno z białą czekoladą i borówkami na spodzie 
kakaowo-migdałowym
White chocolate cold cheesecake with blueberries on the 
cocoa-almond bottom

Banoffee Pie (ciasto z bananami, masą toffi i kremem na bazie bitej 
śmietany)
Banoffee Pie (pie made from bananas, cream and toffee on a pastry base)

Deser bezowy z kremem mascarpone, marakują i nektarynkami
Meringue dessert with mascarpone cream, passion fruit 
and nectarines

LODY ICE CREAM 2 gałki 2 scoops of ice cream 
    
pistacja, śmietanka, czekolada z kardamonem, sorbet mango 
pistachio, cream, chocolate with cardamom, mango sorbet
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