-PRZEKĄSKI
Marynowane oliwki
oliwki Kalamata / oliwki Gordal / migdały
18 PLN

Prażone orzechy
migdały / nerkowce / sól maldon / wędzona papryka
16 PLN

Pieczywo domowe i masło
chleb na zakwasie / masło z wędzoną solą
12 PLN

-TALERZYKI ZIMNE

Oferta
dla:
Chorizo
Iberico
de Bellota 40g
kiełbasa ze świni iberyjskiej karmionej żołędziami
22 PLN

Przykładowa nazwa Klienta
Lomo de Bellota Iberico 40g
polędwica dojrzewająca min.6- mcy ze świni iberyjskiej / orzechowy aromat / kremowa konsytencja
28 PLN

Cecina Rubia Gallega 40g
wołowa szynka dojrzewająca min. 7-mcy, suszona i wędzona w dymie ze spalania dębu
27 PLN

Selekcja wędlin iberyjskich 60g
chorizo iberico de bellota / lomo de bellota iberico / cecina rubia gallega
36 PLN

Selekcja serów francuskich 130g
brillat savarin / comte / louise / roquefort / pont l’eveque / galaretka z pigwy / prażone migdały Marcona /
brioche
38 PLN

* Powyżej 6 osób doliczmy serwis 10% do końcowego rachunku
* Jeśli życzą sobie Państwo fakturę proszę o poinformowanie kelnera przed wystawieniem rachunku.
* Informujemy że zgodnie z ustawą gdy kwota paragonu nie przekracza 450 zł brutto (100 euro), to paragon z
numerem NIP należy uznać za fakturę uproszczoną i nie wystawia się do niego dodatkowo „zwykłej” faktury

Rillettes z kaczki
chleb na zakwasie / sos z kaczki / szalotka / pikle / pestki dyni
34 PLN

Tatar z tuńczyka
dashi / awokado / chrupiąca quinoa / szczypiorek / nori
38 PLN

Tatar wołowy
wołowina / ziemniaki / chrzan / suszone żółtko
37 PLN

Vitello Tonnato
różowa cielęcina / tuńczyk / kapary / sardele
38 PLN

Foie gras z winem Sauternes
brioche / ananas / cykoria
39 PLN

- TALERZYKI CIEPŁE
Papryczki Padron
kremowy hummus / orzechy / miód / miso
22 PLN

Patatas bravas
ziemniaki gratin / salsa brava / aioli / wędzona papryka
26 PLN

* Powyżej 6 osób doliczmy serwis 10% do końcowego rachunku
* Jeśli życzą sobie Państwo fakturę proszę o poinformowanie kelnera przed wystawieniem rachunku.
* Informujemy że zgodnie z ustawą gdy kwota paragonu nie przekracza 450 zł brutto (100 euro), to paragon
z numerem NIP należy uznać za fakturę uproszczoną i nie wystawia się do niego dodatkowo „zwykłej”
faktury

Krokiety ze sztokfisza
solony dorsz / sos gribiche / cytryna / szczypiorek
32 PLN

Chorizo gotowane w czerwonym winie z Rioja
papryka piquillo / migdały / miód / foccacia
31 PLN

Ośmiornica z ziemniakami
konfitowane ziemniaki / krewetkowy sos xo / espelette
44 PLN

Krewetki & Txistorra
iberyjskie chorizo / bisque z homara / pietruszka / foccacia
41 PLN

Policzek wołowy w sosie Bordelaise
konfitowane ziemniaki / bigos z cebuli i suszonej śliwki
45 PLN

Papryka piquillo
hiszpańska kaszanka / wino z Rioja / jajo przepiórcze
34 PLN

Danie dnia
zapytaj kelnera o dzisiejszą propozycję
dania

Deser dnia
czekolada / krem angielski / marakuja
24 PLN

* Powyżej 6 osób doliczmy serwis 10% do końcowego rachunku
* Jeśli życzą sobie Państwo fakturę proszę o poinformowanie kelnera przed wystawieniem rachunku.
* Informujemy że zgodnie z ustawą gdy kwota paragonu nie przekracza 450 zł brutto (100 euro), to paragon z
numerem NIP należy uznać za fakturę uproszczoną i nie wystawia się do niego dodatkowo „zwykłej” faktury

- NAPOJE
Lemoniada pigwowa
10 PLN

Lemoniada Moon Brothers
melon / kola/ trawa cytrynowa z imbirem
10 PLN

Vigo kombucha
original / acerola z imbirem / rose
15 PLN

Tonic Thomas Henry
dry / pink grapefruit / spicy ginger
8 PLN

Butelka wody
gazowana / niegazowana
10 PLN

Kawa / herbata
espresso / americano/ capppuccino
9 PLN

- DRINKI
Aperol Spritz
22 PLN

Gin & tonic
20 PLN

* Powyżej 6 osób doliczmy serwis 10% do końcowego rachunku
* Jeśli życzą sobie Państwo fakturę proszę o poinformowanie kelnera przed wystawieniem rachunku.
* Informujemy że zgodnie z ustawą gdy kwota paragonu nie przekracza 450 zł brutto (100 euro), to paragon
z numerem NIP należy uznać za fakturę uproszczoną i nie wystawia się do niego dodatkowo „zwykłej”
faktury

- MOCNE ALKOHOLE
- GIN
Bloody Shiraz / Australia
20 PLN / 40 ml

Nouaison / Francja
18 PLN / 40 ml

Roku / Japonia
12 PLN / 40 ml

- WHISKY
Glenmorangie Sauternes / Szkocja
30 PLN / 40 ml

Kavalan Port Cask / Tajwan
26 PLN / 40 ml

Ardbeg Ten / Szkocja
23 PLN / 40 ml

- BRANDY
Ararat Vaspurakan
15 yo / Armenia
=
30 PLN / 40 ml

- RUM
Worthy Park Madeira 10 yo / Jamajka
37 PLN / 40 ml

- GRAPPA
Amarone Marcati / Włochy
16 PLN / 40 ml

* Powyżej 6 osób doliczmy serwis 10% do końcowego rachunku
* Jeśli życzą sobie Państwo fakturę proszę o poinformowanie kelnera przed wystawieniem rachunku.
* Informujemy że zgodnie z ustawą gdy kwota paragonu nie przekracza 450 zł brutto (100 euro), to
paragon z numerem NIP należy uznać za fakturę uproszczoną i nie wystawia się do niego dodatkowo
„zwykłej” faktury

