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.

ZUPY
Zupa dnia

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.

10,00 pln

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

DANIA GŁÓWNE

życzę smacznego
Teodor Banaszyński
Szef kuchni Tawerna Czarny Bocian

Szef Kuchni poleca:
zapytaj co dziś polecamy wyjątkowego
ZAKĄSKI
Śledź marynowany na dwa sposoby

16,00 pln

Tatar z łososia z cebulą, kaparami i ogórkiem
z pieczywem z naszego pieca

28.00 pln

Tradycyjny siekany tatar z polędwicy wołowej z żółtkiem,
cebulą i ogórkiem z pieczywem z naszego pieca

29,00 pln

SAŁATY
Sałata Grecka z serem feta

16,00 pln

Mix sałat z warzywami i z grillowanym
soczystym filetem z kurczaka z sosem czosnkowym

18,00 pln

Rukola z warzywami i soczystym pieczonym łososiem

21,00 pln

Mix sałat z warzywami i krewetkami tygrysimi
w sosie miodowo-musztardowym

24,00 pln

Kaszotto z kurkami i pietruszką

18,00 pln

Nuggetsy drobiowe z frytkami i mini marchewką

24,00 pln

Nuggetsy z dorsza z frytkami i mini marchewką

26,00 pln

Tradycyjny kotlet schabowy na smalcu z młodą kapustą
i cząstkami ziemniaczanymi

26.00 pln

Schab soute z jajkiem sadzonym z ziemniakami puree
i z fasolką szparagową

28,00 pln

Pierś z kurczaka grillowana ze szpinakiem
i serem mozzarellą i z frytkami

27,00 pln

Polędwica wieprzowa w sosie borowikowym
z kluskami z dziurką i grillowanymi warzywami

36,00 pln

Polędwica z dorsza w sosie cytrynowo-koperkowym
z fasolką szparagową i ryżem

32,00 pln

Pieczony łosoś z risotto i kalafiorem romanesco

34.00 pln

Pieczony pstrąg w czosnku i chrzanie
z bukietem warzyw

42,00 pln

Klasyczny stek z wołowiny polskiej z sosem Dor Blue
podany z talarkami ziemniaczanymi i mixem sałat

62,00 pln

DESERY
Deser Dnia

12,00 pln

Beza z kremem Limonkowym i owocami

17,00 pln

Lody rzemieślnicze z owoców (zapytaj jakie są dziś)

16,00 pln

