
jeździec 1: frytki z batatów z dipem sriracha mayo                                  25pln
jeździec 2: pieczony ziemniak hasselback w aromacie masła 
i rozmarynu, podany z kremowym musem fromage                                            25pln
jeździec 3: frytki proste z ragout bolognese i serem grana padano                23pln

tatar spod siodła, 100g/100g                                    49pln
siekany udziec wołowy we włoskim stylu z szalotką, majonezem z suszonych 
pomidorów, żółtkiem przepiórczym, pistacjami, marynowanym ogórkiem, 
świeżo tartym parmezanem, truflami, ziołową oliwą i pieczywemM E
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galop brzegiem morza, 250g                                   47pln
krewetki (8sztuk) z salami spianata piccante duszone w pomidorach
pelati, białym winie, maśle i natce pietruszki, podane z korzenną bagietką

stajenny po przejściach, 350g                                  69pln
grillowana macka ośmiornicy na maślanej grzance brioche z konfitowaną młodą 
cebulą, ziołowym sosem holenderskim, serem emilgrana oraz emulsją paprykową

trzech jeźdźców apokalipsy (do wyboru), 250g          

baba z wozu koniom lżej, 350g                                23pln
rosół na gęsinie z lanymi kluskami, marchewką i natką pietruszki

nie kucaj w ostrogach, 350g                                    27pln
wiosenna botwinka z chrzanowym puree, jajkiem poszetowym 
i kremowym kozim serem    

ułańska fantazja, 350g                                           30pln
zalewajka z pulpecikami wieprzowymi, młodymi ziemniakami z ogniska, 
koprem oraz boczniakami królewskimi

włoski ogier, 350g                                                  50pln
zielone szparagi z ravioli z mascarpone, puree szpinakowym, chrupiącym 
jajkiem poche i tartym bursztynowym serem długo dojrzewającym

rumak Cezara, 400g                                               54pln
makaron rigatoni mezzi otoczony ragout z włoskiej kiełbaski salsicci z selerem, 
pieczarką, natką pietruszki, zwieńczony płatkami trufli oraz parmezanem

VEGETARIAN

koń by się uśmiał, 350g                                          25pln
krem szpinakowo-jarmużowy okraszony serem gorgonzola i granatem

szwoleżer o gołębim sercu, 450g                               53pln
gołąbek z młodej kapusty nadziany kaszą bulgur i warzywami, podany 
na zielonej soczewicy z esencją z brązowej pieczarki oraz brokułem bimi

po co skakać nad przeszkodą, 
skoro można przejść obok, 400g                               54pln
stek z selera z gorczycowym masłem, warzywnym demi glace, 
zielonymi szparagami, puree z marchwi i boczniaka mikołajkowego

przyszła koza do woza, 350g                                    47pln
kompozycja sałat z botwinką, zielonymi szparagami, pieczoną kozią roladą, 
marynowaną rzodkiewką, pomidorem cherry, pieczonymi młodymi burakami, 
malinami i balsamiczną redukcją 

pierogi po bandzie, 400g                                        47pln
rzemieślnicze pierogi z gęsiną, cebulą, czosnkiem i cząbrem 
na dyniowym musie z rokitnika
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wół do karety, 350g                                                 52pln
sałatka z pieczonym rostbefem, papardele z cukinii, rzepą arbuzową, 
grillowanym ananasem, rukolą, papryką chili, prażonymi pestkami dyni         
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z osła nie zrobisz konia, 400g                                   55pln
zapiekana warzywna musaka z nadzieniem z czerwonej soczewicy, plastrami 
ziemniaka i bakłażana w sosie beszamelowym zwieńczona serem mozzarella
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jak spaść to z dobrego konia, 220g/350g                   58pln
pierś z kurczaka kukurydzianego z pieczonym kremowym selerem, 
gołąbkiem z kaszy bulgur, jusem z czarnego bzu i młodymi warzywami    M E
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swobodny fryza stęp, 180g/300g                               79pln
pieczona polędwica z dorsza zwieńczona szynką crudo i truflami 
na kremowym sosie z białych warzyw z wędzoną nutą, z krokietem 
z nadzieniem grzybowym i palonym porem   

popręg rymarza, 400g/250g                                       61pln
żeberka wieprzowe Louisiana z krążkami cebulowymi i mixem sałat z piklami 

bryczesy dżokeja, 200g/250g                                   58pln
chrupiąca kanapka z duszoną w piwie golonką, pikantnym colesławem 
z kiszonym ogórkiem, sosem chrzanowym i musztardą, frytkami ze skórką 

bomba w górę, 200g/250g                                        54pln
classic burger: bułka brioche, wołowina, sałata lollo bionda, cheddar, pomidor, 
marynowany ogórek, plastry boczku, czerwona cebula, sos bbq, sos rosyjski, 
frytki ze skórką i surówka z białej kapusty

Wielka Pardubicka, 220g/300g                                  123pln
stek Angus Black z masłem z czarnego czosnku, młodymi ziemniakami, 
grillowanymi szparagami, sosem parmezanowym, zwieńczony płatkami 
świeżych trufli

Napoleoński gniadosz, 150g                                    26pln
ptyś z kruszonką z nadzieniem jabłkowo-cynamonowym, 
kremem patissiere i słonym karmelem

francuski kłusak, 150g                                            26pln
różana beza z czerwoną porzeczką i limonkowym zestem

przysmak kuca, 250g                                            15pln
rosół drobiowy z lanymi kluseczkami

niech koń będzie z Tobą, 250g                                 17pln
pomidorowa na jarskim wywarze zabielana śmietaną z lanymi kluskami

Nasza Szkapa, 150g/250g                                          29pln
de volaille z serem, frytkami i surówką z białej kapusty

w każdym z nas źrebak siedzi, 250g                        29pln
kluski leniwe na maśle, z cynamonem, wanilią i owocami   
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koń jaki jest każdy widzi, 150g/300g                            81pln
comber z królika z pistacjami, drobiowym jusem na puree z marchwi, 
piklowanym kalafiorem i nowalijkami

przysmak hucuła, 150g                                            26pln
jogurtowe ciasto z karmelizowanym rabarbarem, z hibiskusem 
i śmietankowymi lodami na kruszonce, z bezą i chrupką orzechową

rzuć serce za przeszkodę, 180g/300g                             71pln
duszony sandacz w sosie szafranowym z mulami, blanszowanym szpinakiem, 
pomidorami cherry i tymiankiem na pure z ziemniaka z dodatkiem bobu  
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ostra jazda, 400g/350g                                                71pln
bekon stek z pieczonymi ziemniakami hasselback, mizerią z marynowanym 
imbirem i jogurtowym musem 
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