PAPAVERO DELIKATESY
Tradycyjny chłodnik z botwinki z koperkiem
Traditional cold beetroot soup with dill
słoik 0,9l | 45,00

Krem szparagowy z koperkiem
Asparagus cream with dill
słoik 0,9l | 45,00

Domowy rosół z kury z lanymi kluseczkami, marchwią i natką pietruszki
Traditional chicken soup with homemade noodles
słoik 0,9l | 35,00

Krem pomidorowy
Tomato cream
słoik 0,9l | 35,00

Barszcz czysty
Borscht
słoik 0,9l | 30,00

Bigos z dziczyzny na czerwonym winie z młodą kapustą, podgrzybkiem,
suszoną śliwką i jałowcem
“Bigos” of venison on red wine with young cabbage, boletus,
dried plum and juniper
słoik 0,9l | 48,00

Kalmary w relish’u pomidorowym z koprem włoskim
Squid in tomato relish with fennel
słoik 0,33l |19,00

Gulasz wegański z wędzonym tofu, białą fasolą, pieczarkami,
warzywami, cebulą i tymiankiem
Vegan goulash with tofu cheese, white beans, mushrooms,
vegetables,onion and thyme
słoik 0,33l | 18,00

Poliki wołowe długo gotowane w galarecie z duszonym porem
i marynowaną gorczycą
Beef cheeks in aspic with leek and mustard
słoik 0,33l | 26,00

Modra kapusta doprawiona suszoną śliwą i porzeczkami
Red cabbage with a hint of smoked plum
and currants
500g | 30,00

Zestaw obiadowy dla 4 os:
Dinner set for 4 person:

NR 1
Domowy rosół z kury z lanymi kluseczkami, marchwią i natką pietruszki
Traditional chicken soup with homemade noodles
( słoik 0,9l )

Słynna kaczka z modrą kapustą doprawioną suszoną śliwką
i porzeczkami, podana z domowymi pyzami z naszej pracowni
Famous roast duck served with red cabbage with a hint of smoked plum
and currants with traditional home made steamed dumplings
(the steamed dumpling are only made in Poznan)
( 2 x 1/2 kaczka – zestaw )
Zestaw obiadowy / Dinner set
150,00

Zestaw obiadowy dla 4 os:
Dinner set for 4 person:

NR 2
Domowy rosół z kury z lanymi kluseczkami, marchwią i natką pietruszki
Traditional chicken soup with homemade noodles
( słoik 0,9l )

Królik w sosie musztardowo- śmietanowym z kremową kaszą pęczak,
botwinką, cebulą dymką i świeżo tartym chrzanem
Rabbit in mustard and cream sauce with creamy pearl barley,
beetroot, spring onion and freshly grated horseradish
(4 porcje)
Zestaw obiadowy / Dinner set
170,00

Tiramisu
Tiramisu
17,00

Panna cotta waniliowa z coulis truskawkowym
i kawiorem owocowym
Panna cotta with strawberry coulis and fruit caviar
12,00

GRILL
DANIA GOTOWE DO WŁOŻENIA NA ROZGRZANY GRILL
Karkówka w marynacie z cebuli, miodu, octu winnego, tymianku
i zielonego pieprzu
Pork neck in marinade of onion, honey, wine vinegar, thyme
and green pepper
34,00/ 2 szt. ok 500g

Trybowane udko kurczaka w marynacie z cytryny, imbiru, miodu,
czosnku, kolendry i chilli
Boned chicken leg in lemon, ginger, honey,garlic, coriander and chilli marinade
32,00/ 2 szt. ok 500g

Szaszłyk z polędwiczki wieprzowej z boczkiem i warzywami
w pikantnej marynacie
Pork tenderloin shashlik with bacon and vegetables
18,00 1 szt. ok. 250g

Sałatka ziemniaczana z panchettą, kaparami, czerwoną cebulą
i sosem jogurtowo- majonezowym
Potato salad with panchetta, capers, red onion and yourt- mayonnaise sauce
36,00/500g

Stek z halibuta z masłem cytrynowo- pietruszkowym
Halibut steak with lemon and parsley butter
42,00 1 szt. ok. 250g

Sałata z twarogiem solankowym, pomidorami, ogórkiem, papryką,
oliwkami, kaparami, cebulą i sosem vinaigrette
Lettuce with brine curd, tomatoes, cucumber, pepper,
olives, capers, onions and vinaigrette sauce
36,00/500g

Zestaw marynowanych warzyw (pieczarki, cukinia, bakłażan, cebula)
Set of vegetables (mushrooms, zucchini, eggplant, onion)
36,00/500g

Dip jogurtowy z zielonym ogórkiem, czosnkiem i świeżą miętą
Yogurt dip with green cucumber, garlic and fresh mint
14,00/200g

Zestaw na grilla dla 4 os:
Grill set for 4 person:
NR I
Karkówka w marynacie z cebuli, miodu, octu winnego, tymianku
i zielonego pieprzu
Pork neck in marinade of onion, honey, wine vinegar, thyme
and green pepper

2 szt.
Trybowane udko kurczaka w marynacie z cytryny, imbiru, miodu,
czosnku, kolendry i chilli
Boned chicken leg in lemon, ginger, honey,garlic, coriander and chilli marinade 2x

2 szt.
Sałatka ziemniaczana z panchettą, kaparami, czerwoną cebulą
i sosem jogurtowo- majonezowym
Potato salad with panchetta, capers, red onion and yourt- mayonnaise sauce 500g.

500g.
Zestaw grill / Grill set
90,00

Zestaw na grilla dla 4 os:
Grill set for 4 person:
NR 2
Zestaw marynowanych warzyw (pieczarki, cukinia, bakłażan, cebula)
Set of vegetables (mushrooms, zucchini, eggplant, onion)
500g

Trybowane udko kurczaka w marynacie z cytryny, imbiru, miodu,
czosnku, kolendry i chilli
Boned chicken leg in lemon, ginger, honey,garlic, coriander and chilli marinade 2x

2 szt.
Dip jogurtowy z zielonym ogórkiem, czosnkiem i świeżą miętą
Yogurt dip with green cucumber, garlic and fresh mint
200g
Zestaw grill / Grill set
75,00

