
  
 
 
 
 

Przystawki 
 

Tatar z regionalnej wołowiny 

majonez z gorczycą, ogórek w pieprzu  

z naszej spiżarni, piklowana czerwona 

cebula, przepiórcze żółtko 

28 zł 

 
Krewetki w sosie curry 

pierożki z boczkiem i krewetkami,  

oliwa koperkowa, rukola, parmezan 

35 zł 

 
 

 

 

Zupy 
 

Zupa rakowa 

pachnąca koprem i cytryną, podana  

z lekkimi kluseczkami szpinakowymi  

i oliwą rakową 

22 zł 

 
Rosół z kury 

podany z makaronem, marchewką  

i świeżą pietruszką 

10 zł 

 
Wielkopolski biały barszcz 

gotowany na maślance z białą kiełbasą, 

podany z przepiórczym jajem 

18 zł 

 
Krem z selera 

oliwa truflowa, orzechy nerkowca  

15 zł 

 
 

MENU 



Dania główne 
 

Smażona pierś z kaczki 

zasmażane buraczki, maślane puree 

ziemniaczane, puree z pietruszki, 

cebulki marynowane w jagodach, gruszka, 

sos rumiany 

45 zł 

 
Polędwica z dorsza 

cieciorka z orzechami nerkowca, pierożki 

ze szpinakiem, puree z selera, 

batonette z selera w emulsji maślanej z 

oliwą chorizo 

46 zł 

 
Panierowany schab z warchlaka 

zasmażana kapusta, maślane puree 

ziemniaczane 

29 zł 

 
Stek z polędwicy wołowej 

podany z domowymi frytkami, 

pieczonymi warzywami  

i sosem tymiankowym 

70 zł 

 
Talerz pierogów  

faszerowanych dziczyzną, 

okraszonych masełkiem 

25 zł 

 
Wyrabiane na miejscu pappardelle 

 z borowikami i wieprzowiną złotnicką 

38 zł 

 

Sałatki 
 

Wielkopolska 

kompozycja sezonowych warzyw, 

oliwek i delikatnego białego sera, 

skropiona miodowo-musztardowym 

dresingiem 

22 zł 

 

Dworska 

mieszanka wędzonego półgęska, 

kruchych listków sałat, pleśniowego sera, 

oraz świeżej gruszki z dodatkiem 

miodowego dresingu 

24 zł 

 

Dziedzica 

kruche listki salat z klasycznym sosem 

cesar, chrupiącym bekonem, 

grzankami i grillowanym kurczakiem 

25 zł 

 

Desery 
 

Czekoladowe ciastko z duszą 

na puree jabłkowym z lodami 

waniliowymi, pomarańczową pianą 

18 zł 

 
Lody waniliowe  

w ciepłym musie malinowym 

doprawionym wytrawnym winem 

15 zł 

 
Tarta z owocami, 

lody śmietankowe, piana mango 

18 zł 
 

Dania dla dzieci 
 

Rosołek z makaronem, 

gotowanym kurczakiem i marchewką 

10 zł 
 

Zupa pomidorowa z makaronem 

10 zł 
 

Panierowany kotlecik drobiowy  

z kuleczkami ziemniaczanymi  

i surówką z marchwi 

15 zł 
 

Panierowane medaliony z dorsza, 

marchewka z groszkiem, ziemniaki puree 

14 zł 
 


