
MENU  
Szef  Kuchni ŁukaszPyrczak

PRZYSTAWKI 

Chrupiące kulki z kaszanki  
na purée z pieczonego jabłka  

18 zł 

Tatar z siekanej polędwicy wołowej 80g	
32 zł 

Wątróbka drobiowa na grzance  
z konfiturą z pigwy 

19 zł

ZUPY 

Rosół z kaczki z makaronem 
14 zł 

Krem z pomidorów z zieloną soczewicą 
12 zł 

MAKARONY 

Z wołowiną, porem, brązową pieczarką, 
sosem maślanym 

35 zł 

Z kaczką, orzechami laskowymi,  
sosem z czerwonego wina 

30 zł 

Z kurczakiem, dynią, szpinakiem, 
sosem z gorgonzoli 

27 zł 
Z krewetkami, pomidorkami cherry, 

sosem z białego wina 
34 zł 

SAŁATKI 

Kompozycja sałat, kurczak, gruszka, 
gorgonzola, czarne oliwki, fistaszki, 

winegret 
29 zł 

Kompozycja sałat, krewetki, pomarańcza, 
granat, biała rzepa, czerwona cebula, 

pomidorki cherry, winegret 
35 zł 

Kompozycja sałat, kozi ser panierowany w 
migdałach, marynowane buraki, czerwona 

cebula, pomidorki cherry,  
winegret 

32 zł 

Hasło WiFi: Laforchetta8 
Obsługa nie jest wliczona w cenę. Przy grupach od 8 osób doliczamy serwis 10%

WYBIERZ TYP MAKARONU A NASTĘPNIE RODZAJ SOSU

PENNE

TAGLIATELLE

GNOCCHI

PIECZYWO PODAWANE NA ŻYCZENIE

ZAPYTAJ OBSŁUGĘ,  
CZY PODAJEMY DZISIAJ  

COŚ JESZCZE! 



DANIA GŁÓWNE 

Filet z sandacza, czarna soczewica, sos rybny, warzywa sezonowe 
42 zł 

Pierś z kaczki, pszenica, purée z dyni, brukselka, sos demi glace z żurawiną 
41 zł 

Kotlet cielęcy, ziemniaki z cebulką, ogórki kiszone 
37 zł 

Długo pieczona wieprzowina, ziemniaki, warzywa sezonowe,  
marynowany burak, konfitura z owoców sezonowych 

34 zł 

Burger wołowy w brioszce, konfitura z czerwonej cebuli, pomidor,  
korniszon, ser cheddar, sałata, frytki 

32 zł 

Pierś z kurczaka, purée ziemniaczane, marynowane buraki, brokuły, sos musztardowy 
32 zł 

Pieczone bataty, kasza orkiszowa, brokuły, sos z pieczonej papryki, fistaszki 
28 zł 

MENU DZIECIĘCE 

Rosół z makaronem 
9 zł 

Krem z pomidorów 
8 zł 

Grillowany filet z kurczaka, frytki,  
surówka z marchewki 

16 zł 

Pierogi z serem 
12 zł

DESERY 

Hasło WiFi: Laforchetta8 
Obsługa nie jest wliczona w cenę. Przy grupach od 8 osób doliczamy serwis 10%

ZAPYTAJ OBSŁUGĘ CO NA 
DZISIAJ PRZYGOTOWALIŚMY!


