PRZYSTAWKI ZIMNE:


ŁOSOŚ MARYNOWANY

_________________________

27 zł

Łosoś , cytryna , miód , pieprz zielony , sałaty ,pieczywo



ŚLEDZIE A,LA PLANETA

_________________________

19 zł

Śledzie marynowane, cebula, olej, kwaśna śmietana, pomidorki suszone, pieczywo



SAŁATKA GRECKA

_________________________

26 zł

Pomidor, ogórek, cebula, greckie duże oliwki, ser kozi feta, papryka , winegret pieczywo



WĘDZONY TATAR WOŁOWY _________________________

27 zł

Polędwica wołowa , mar. grzyby , ogórek konserwowy , cebula, emulsja z jajka , oliwa , grzanki , dym .



CARPACIO A, La PLANETA

_________________________

32 zł

DO WYBORU
- Polędwica wołowa oliwa z oliwek balsamico kapary parmezan miód grzanki
- Łosoś oliwa z oliwek parmezan oliwki czarne miód cytryna czerwona cebula grzanki

DESKA SERÓW I WEDLIN WŁOSKICH dla dwóch osób __

29 zł

Ser dojrzewający, cammember ,pleśniowy, salami, kiełbasa dojrzewająca, oliwki, pieczywo

PRZYSTAWKI CIEPŁE:


PRZEGRZEBKI A LA PLANETA

____________________

31 zł

Mięso małż św Jakuba , marchew seler , cukinia , czosnek , pasta szafranowa, cytryna , sos homarowy



PIEROGI Z KACZKI z serem camembert konfitura porzecz.

24 zł

Mięso kaczki, camembert, konfitura własnej produkcji



MULE NA WINIE

____________________

32 zł

Mule, seler naciowy, marchewka, masło, cebula, natka pietruszki, czosnek, pieczywo

MAKARONY:


TAGIATELLE NERO

___________________

25 zł

krewetki, mule, białe wino, natka pietruszki, chili świeże, masło, rucola, czosnek ,



RAZOWE TAGIOLINI Z ŁOSOSIEM
Łosoś, pomidorki, oliwki, oliwa, rucola, kapary marynowane .

_________________

25 zł



25 zł

PASTA z KURCZAKIEM w sosie śmietanowym _________
grillowany kurczak, brokuły , sos śmietanowy, parmezan



CARBONARA

25 zł

_____________________________

makaron spaghetti , boczek , cebula , czosnek , śmietana , żółtko , parmezan .

ZUPY:


Zupa z kalmarów na borowikach

__________________

16 zł



Zupa łososiowa z pomidorami pelatti ________________

16 zł



Rosół długo gotowany z makaronem domowym

___

16 zł

RYBY:


SANDACZ NA PĘCZAKU

37

___________________

zł
sos krewetkowy , kasza pęczak , kurki , tagiollini z blanszowanej marchewki



____________

39 zł

PIECZONY ŁOSOŚ NA SZPINAKU ___________________

45 zł

DORSZ BASTOWANY Z PATELNI
Dorsz, sos śmietanowo bazyliowy, placuszki rosti, sałatka sezonowa .



Łosoś, szpinak, gorgonzola, pieczony, placuszki rosti .


PSTRĄG Z RUSZTU

36

___________________

zł
Ziemniak z masłem truflowym, sos borowikowy, brokuły


STEK Z TUŃCZYKA Z GRILLA NA Tagiatelle Nero ___

46

zł
Suszone pomidory, kapary, karczochy, czosnek, papryka słodka,

MIĘSA:


POLĘDWICZKA WIEPRZOWA w sosie kurkowym

___

42 zł

Pieczony ziemniak, grillowane warzywa ,sos kurkowy



FILET Z KURCZAKA GRILLOWANY

_____

42 zł

______________

68 zł

Sos borowikowy, kalafior romanesco, placek rosti.



STEK Z POLĘDWICY WOŁOWEJ

Grillowana krewetka, groszek cukrowy, borowik, czosnek, ziemniak z pieca, sos pieprzowy



STEK Z ANTRYKOTU WOŁOWEGO

_______________

59 zł

Antrykot wołowy, sos pieprzowy, cukinia, bakłażan, papryka, dipy, pieczony ziemniak



GRILLATA

_____________

46 zł

Schab z kością, polędwiczka wieprz , drób , polędwica woł , sałaty , sos jog ziołowy, ziemniak z pieca



SCHAB GRILLOWANY Z KOŚCIĄ NA KAPUŚCIE

___

36 zł

Kapusta czerwona zasmażana, chips z szynki parmeńskiej, sos z pora, pieczony ziemniak



PIERŚ Z GĘSI SOUS VIDE

_____________

42 zł

Jabłko, pomarańcz, sos żurawinowo limonowy, szare kluski


BEFF BURGER WOŁOWY

______________

29 zł

Rozbratel wołowy, frytki steakhousy , jajko sadzone, becon, pomidor, ogórek konserwowy, mix sałat, sosy

DESERY:


PIECZONE LODY

_________________________

16 zł

_________________________

16 zł

_________________________

16 zł

NA SOSIE WANILIOWO TRUSKAWKOWYM



SERNIK CYNAMONOWY
Z KARMELOWYM SOSEM I FIZALISEM



SZARLOTKA NA GORĄCO

Z LODAMI WANILIOWYMI I BITĄ SMIETANĄ



DESER LODOWY Z MALINAMI NA GORĄCO ________
MALINY, LODY, BITA ŚMIETANA

16 zł

SZEF KUCHNI POLECA
SAŁATA



SAŁATA MIX SZEFA

_______________ 26 zł

mix sałat, jabłka, granat, orzechy włoskie, sos porzeczkowy, podawana z grzankami

Do wyboru :
- grillowany kurczak
- grillowana gęsina

PRZYSTAWKA



TATAR Z ŁOSOSIA

________________

27 zł

Łosoś, cytryna, kapary, grzyby marynowane, cebula, ogórek marynowany, pieczywo.

PRZYSTAWKA NA CIEPŁO



KREWETKI Z GRILLA A,la Planeta ___ 27 zł
Krewetki 16/20 lub całe, marynata , czosnek , cebula, białe wino, mix sałat , chilli ,winegret, pieczywo

ZUPA



ZUPA KREM Z DYNI i nutką imbiru ___ 16 zł
z prażonymi pestkami i oliwą dyniową podawany z paluszkiem grissini

DANIE GŁÓWNE



KACZKA PIECZONA

__________________

42 zł

½ pieczonej kaczki, czerwona kapusta, żurawina, pomarańcz, sos grand marnier,ziemniak

DESER



KREM BRULLE

_______________ 18 zł

z konfiturą malinową i cukrem trzcinowym

Życzę smacznego SZEF KUCHNI

