ZAKĄSKI

Gotowanie to sztuka,
którą kucharz odgrywa razem z Gośćmi.
Rozpoczyna się prologiem – w kuchni.
To w tym miejscu harmonizuję smaki i zapachy,
które potem misternie komponuję na talerzu.

Śledź marynowany na dwa sposoby

14,00 pln

Tradycyjny siekany tatar z polędwicy wołowej z żółtkiem,
cebulą i ogórkiem z ciepłą bułeczką

28,00 pln

SAŁATY

Cóż może być przyjemniejszego dla autora dania,
niż wstający od stołu zadowolony biesiadnik.
Dlatego chętnie dzielę się swoją pasją,
eksperymentując przy gotowaniu.
Prawdziwy kucharz musi w to co robi,
wkładać nie tylko wszystkie swoje umiejętności,
ale też serce.

Mix sałat z warzywami i smażonym serem camembertem
lub grillowanym soczystym filetem z kurczaka

18,00 pln

Rukola z warzywami i soczystym pieczonym łososiem

21,00 pln

ZUPY
Rosół z perliczki z makaronem

11,00 pln

Zupa rybna „Marina”

14,00 pln

Żurek polski z jajkiem i białą kiełbasą
podawany z chipsem bekonowym

12,00 pln

życzę smacznego
Teodor Banaszyński
Szef kuchni Tawerna Czarny Bocian

DANIA GŁÓWNE

Szef Kuchni poleca:
Regionalne Speciały Wielkopolski

Na przystawkę proponuję:
Studzienina podawana ze świeżym pieczywem
i regionalną wódeczką

14,00 pln

Zapytaj jaka dziś zupa:
Ślepe ryby z myrdyrdą (zupa warzywno-ziemniaczana)

10,00 pln

Parzybroda (zupa warzywno-kapuściana na wędzonce)

11,00 pln

Chrupiąca kaczka w majeranku i żurawiną z sous vide
z pyzami i czerwoną kapustą z truskawkami

44,00 pln

Klasyczny stek z wołowiny polskiej z sosem Dor Blue
podany z cząstkami ziemniaczanymi w pesto i mixem sałat

62,00 pln

Pieczony pstrąg w czosnku i chrzanie
z warzywami gotowanymi na parze

41,00 pln

Sieć wędkarza z rybami w roli głównej

43,00 pln

Tradycyjny kotlet schabowy na smalcu
z kapustą zasmażaną i puree ziemniaczanym

24,00 pln

Sztuka mięsa w sosie chrzanowym
z puree ziemniaczanym i glazurowanymi buraczkami

34,00 pln

Pierś z kurczaka grillowana ze szpinakiem
i serem mozzarella z naszymi frytkami

27,00 pln

DESERY

Wybierz danie główne:
Pyry z gzikiem
2 szt
(ziemniaki z serkiem twarogowym i sałatką śledziową)
Szare kluchy z skwarkami i kiszoną kapustą

Sernik Wiedeński

11,00 pln

12,00 pln

Beza z kremem i owocami

15,00 pln

13,00 pln

Lody rzemieślnicze z owoców (zapytaj jakie są dziś)

16,00 pln

