Apetyt na miłość
Przystawki:
-OGNISTA STRZAŁA KUPIDYNA 24zł
Lekko pikantne krewetki w panko podane z dwoma
dipami
-SEROWE LOVE 19zł
Grillowany ser Camembert podany z żurawiną
-MĘSKIE SPOJRZENIE 24zł
Tatar wołowy z dodatkami i pieczywem
-KOBIECY INSTYNKT 26zł
Tatar z łososia z dodatkami i bagietką
Zupy:
-ROZGRZANE SERCE 13 zł
Lekko pikantny krem z marchwi i pomarańczy podany
z parmezanowym chipsem
-DRESZCZ POŻĄDANIA 15zł
Lekko pikantny krem z batatów podany z serową
bagietką
-COŚ DLA ROMEO 17zł
Zupa gulaszowa z kluseczkami
-SPOTKANIE Z RODZICAMI 9zł
Klasyczny rosół z domowym makaronem
Sałatki:
PIERWSZA RANDKA 23zł
Sałatka z kurczakiem z sosem vinaigrette i bagietką
RYZYKOWNA GRA 24zł
Sałatka z wędzonym pstrągiem z sosem koperkowym i
bagietką

Dania główne:
TĘSKNOTA KLEOPATRY 42zł
Łosoś z rusztu z łódeczkami ziemniaczanymi i sałatką vinaigrette
SPOKOJNA PRZYSTAŃ 37zł
Pstrąg z rusztu z łódeczkami ziemniaczanymi i sałatką vinaigrette
PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA 65zł
Stek z polędwicy wołowej, z sosem pieprzowym, łódeczkami
ziemniaczanymi i warzywami z grilla
ZMYSŁOWA NOC 32zł
Makaron tagiatelle z owocami morza, papryczką chili, czosnkiem,
pietruszką, pomidorkami cherry,cukinią z sosem na bazie mleka
kokosowego
SERCE NA TALERZU 43zł
Udziec cielęcy na puree z białych warzyw z buraczkami na ciepło
SKARBY POD KOŁDERKĄ 30zł / 34zł
Saganek z kurczakiem lub polędwiczką
CIEKAWE WNĘTRZE 24zł / 23 zł
Pierogi z cielęciną lub łososiem i szpinakiem

Desery:
POCAŁUNEK O ŚWICIE 15zł
Drożdżówka z jabłkami pod koglem moglem podana z lodami
waniliowymi
CZEKOLADOWY DOTYK 17zł
Babeczka z płynną gorzką czekoladą i sosem malinowym
KRUCHE SERCE 15zł
Lody korzenne z kawałkami ciasteczek polane miodem
PIĘKNE ZAKOŃCZENIE 16zł
Delikatne ciasto cynamonowo – śmietankowe

Napoje:
SEX ON THE BEACH 17zł
Wódka,syrop brzoskwiniowy,sok pomarańczowy, sok
żurawinowy
ORANGE PINA COLADA 17zł
Wódka,malibu,sok ananasowy, sok pomarańczowy
LOVE ME TENDER 17zł
Biały rum, syrop kokosowy, mrożone truskawki, sok jabłkowy
BRZOSKWINIOWA ROZKOSZ 17zł
Biały rum,brzoskwinia z puszki,sok z cytryny,granadina

WSZYSTKIM ZAKOCHANYM ŻYCZYMY WIELU CUDOWNYCH
CHWIL RAZEM.

