-PRZEKĄSKI ZIMNE - TAPASY Sardynki
Portugalskie sardynki bez skóry i bez ości w oliwie z oliwek podane
z pieczywem i plastrem limonki
23 PLN

Oliwkowe Trio
3 miseczki: oliwki czarne, oliwki zielone,
tapenada z czarnych oliwek i anchois podane z odrobiną pieczywa
20 PLN

Trzy Bruschetty
gorgonzola & orzech włoski, tapenada & anchois,
pomidor & bazylia
20 PLN

Oferta dla:

Przykładowa nazwa Klienta
Grzanka z Musem z Foie Gras
20 PLN

Śledź Sherry
Śledź marynowany w Sherry, espuma śmietanowo-buraczana,
buraczki imbirowe z mango
25 PLN

Tatar z tuńczyka
Marynowany tuńczyk bluefin, grzanki
29 PLN

Carpaccio z polędwicy wołowej
29 PLN

Deska serów
Deska sześciu wyśmienitych rodzajów serów
38 PLN

Deska wędlin
Deska pięciu najlepszej jakości wędlin
38 PLN

Deska Mix
Deska z wyselekcjonowanych serów i wędlin
38 PLN

-ZESTAWY DEGUSTACYJNE SERY I WINOZestaw Włochy
Deska czterech wyśmienitych włoskich serów wraz z selekcją win
66 PLN

Zestaw Francja
Deska czterech wyśmienitych francuskich serów wraz z selekcją win
66PLN

.
- PRZEKĄSKI GORĄCE - TAPASY -

Papryczki Padron
Smażone papryczki Padron z wędzonymi płatkami soli, humus
20 PLN

Krokiety Hiszpańskie
Tradycyjne hiszpańskie krokiety z szynką serrano, sosem ailoli
20 PLN

Tortilla Hiszpańska
Tortia ziemniaczana z cebulą z szynką serrano i serem
20 PLN

Fritto misto
Smażony mix owoców morza
29 PLN

Ośmiornica po galicyjsku z ziemniakami
29 PLN

Wątróbka drobiowa
Smażona wątróbka drobiowa, jabłka z porzeczami w czerwonym winie,
sos z zielonego pieprzu,
29 PLN

Krewetki marynowane w winie
Krewetki w białym winie, zapiekane z pomidorkami i kolendrą,
w wersji pikantnej lub łagodnej
35 PLN

Chorizo marynowane w winie
Chorizo, rozmaryn, czosnek i czerwone wytrawne wino,
w wersji pikantnej lub łagodnej
35 PLN

- DANIA GŁÓWNE–

Pasta/makaron dnia
Zapytaj kelnera jaką tego dnia mamy pastę/makaron
25 PLN

Kaczka konfitowana z jabłkami
Pieś kaczki, jabłka z porzeczami w czerwonym winie, puree z batata
39 PLN

Pieczony kurczak kukurydziany
Kurczak supreme, sos klonowy, humus
39 PLN

- DESER DNIA –
15 PLN

-NAPOJELemoniada Pigwowa
klasyczna gazowana/ kwaśna/ z miodem/ z herbatą
10 PLN

Butelka wody
gazowana/ niegazowana
10 PLN

Kawa / Herbata
espresso/ cappuccino/ amerricano
9 PLN

-KOKTAJLE NA BAZIE WINA-

Hugo Cocktail
Prosecco / syrop z kwiatu bzu / woda gazowana
19 PLN

=
Aperol Spritz
Prosecco / Aperol / woda gazowana
22 PLN

Gewurz Kiss
Gewurztraminer / mus truskakowy / sok z ananasa
26 PLN

