
MENU 

 

Zupy 

Zupa dnia – zapytaj kelnera 

Suop of the day – ask our lovely stuff 

 

15 PLN 

Pikantna zupa rybna z chilli, mleczkiem kokosowym 

i olejem kolendrowym . 

Spicy fish soup with coconut milk and coriander oil 

 

Alergeny/Allergens: 1,2,4,7,14 

19 PLN 

Przystawki 

Mule w sosie z owoców morza, kolendrą, 

karmelizowaną cytryną i czosnkowym pieczywem. 

 

Mule w sosie winno śmietanowym z cebulą 

czosnkiem , boczkiem, karmelizowaną cytryną oraz 

czosnkowym pieczywem. 

 

Mussels in seafood sauce with coriander, caramelised 

lemon and toasted bread 

 

Alergeny/Allergens: 1,2,7,12,14 

28 PLN 

 

 

 

29 PLN 

Krewetki tygrysie (6 sztuk)  na maśle ziołowym z 

białym winem, podawane z czosnkowym pieczywem. 

 

Tiger prawns (6 psc) with Garlic-tarragon, white wine 

sauce served with toasted bread 

 

Alergeny/Allergens: 1,2,7, 12,14 

36 PLN 

Śledź po Gdyńsku z zapiekanym ziemniakiem, pod 

kołderką ze śmietany, jogurtu, jabłek, cebuli oraz 

oliwy koperkowej. 

 

17 PLN 



Marinated herring with creamy sauce, onion and pickles 

Panierowany w przyprawach dukkah kozi ser 

podany na puree z buraka, z buraczanym czipsem i 

cebulowo jabłkową konfiturą. 

 

Goat cheese with dukkah, beetroot puree, beetroot crisp 

and apple chutney 

 

Alergeny/Allergens:1, 7,8,10 

 

25 PLN 

Wędzona ciepła belona podana na pełnoziarnistym 

grillowanym chlebie z jajkiem poszetowym, 

śmietanką cytrynowo -chrzanową oraz salsą verde. 

17 PLN 

Dania Główne 

Dorsz smażony w cieście piwnym podany z frytkami, 

sosem tatarskim, puree z zielonego groszku oraz 

cytryną. 

33 PLN 

Grillowana dorada z młodymi, ziołowymi 

ziemniakami, blanszowanymi na białym winie 

zielonymi warzywami podawane z grillowaną 

cytryną i masłem ziołowym   

 

Grilled sea bram with herbed baby potatoes and white  

wine witted greens 

 

Alergeny/Allergens: 4, 9,10 

44 PLN 

Smażony filet z  morszczuka podany na roladzie z 

ziemniaków z zielonym groszkiem i sosem porowo- 

cytrynowym z kaparami i mulami. 

 

Pan fried hake served on potatoes budin, green pea with 

leek-lemon sauce  and 

 

Alergeny/Allergens: 4,10,11,14 

40 PLN 

Tymiankowa pierś z kurczaka z kostką podana z 

ziemniakami puree, paloną cebulą, mini warzywami 

i sosem pieczeniowym. 

35 PLN 



 

Chicken breast with thyme with mashed potatoes, 

caramelised lemon, mix of vegetables and home made 

gravy 

 

Alergeny/Allergens: 9,10 

Sezonowany stek z oka antrykotu z młodymi, 

ziołowymi  ziemniakami, cebulowymi krążkami w 

cieście, miksem sałat i salsą verde 

 

Seasoned steak with baby herbed potatoes, onion rings, 

mixed greens and salsa verde 

 

Alergeny/Allergens:1,9,10,11 

72 PLN 

Makarony 

Spaghetti z sosem Bolognese, oliwką bazyliową i 

parmezanem   

 

Spaghetti Bolognese with basil oil and  parmesan 

 

Alergeny/Allergens: 1, 3, 7, 9 

34 PLN 

Spaghetti z sosem pomidorowym, kawałkami ryby, 

owocami morza i oliwką kolęndrową 

 

Spaghetti with seafood, tomato sauce and coriander oil 

 

Alergeny/Allergens: 1,3,4,7, 

36 PLN 

Tagliatelle z kremowym sosem śmietanowym z 

boczkiem, czosnkiem i parmezanem 

 

Tagliatelle with creamy sauce, bacon, garlic and 

parmesan 

 

Alergeny/Allergens: 1,3,7, 

29 PLN 



Sałatki 

Sałatka z alg morskich podana z chrupiącymi 

warzywami, sezamem oraz sosem sojowym. 

 

29 PLN 

Tuńczyk, czarne oliwki, ziemniaki, zielona fasola, 

pomidory koktajlowe, jajka z domowym sosem 

winegret 

 

Tuna, black olives, potatoes, green beans and vinaigrette 

 

Alergeny/Allergens: 4, 10, 

  

Sałata Rzymska z awokado, migdałami, granatem 

oraz serem halloumi lub tofu. 

Cos lettuce with avocado, almonds, pomegranate and 

halloumi cheese or tofu 

Alergeny/Allergens: 5,7,8 

39 PLN 

Deser 

Sernik w stylu Nowojorskim z owocowym coulis 

 

House made New York style cheesecake with fruit 

coulis. 

 

Alergeny/Allergens:1,3,7,8 

18 PLN 

Czekoladowe brownie z sosem czekoladowym i gałką 

loda. 

 

Warm Chocolate cake with fruits mousse and ice cream 

 

Alergeny/Allergens: 1, 3, 7,8,9 

18 PLN 

 

 

 

 


