
 

MENU SEZONOWE 
Skomponowane z sezonowych warzyw i owoców.  

Wyselekcjonowane lokalne mięsa, jaja i ryby z ekologicznego chowu.  
Odkrywajcie prowincjonalne specjały z regionu, inspirowane tradycją i nowoczesnością.  

SMACZNEGO! 

 
PRZYSTAWKI/SAŁATKI  

                Tatar wołowy                                                                                                                   41,-                         
żółtko sous vide/piklowana cebula/marynowane kurki/musztarda francuska/ 
puder z oliwy 
 
Sałatka z grillowaną wołowiną                                                                                     36,- 
mix sałat/jeżyny  

 
Sałatka z pierzynką na łososiu                                                                                      38,- 
sałata/crunch z domowego pieczywa i sera emilgrana/twaróg wędzony 
 
Wątróbka drobiowa                                                                                                       32,-                                                                                                               
seler/szpinak/jabłko/gruszka/ser emilgrana                                                                                                           

 

ZUPY 
Żurek na wędzonce     21,- 
żółtko sous vide/crunch z boczku/świeży chrzan/jarmuż 
 
Tradycyjny polski rosół                                                                                                  19,- 
domowy makaron/marchew/natka pietruszki   
 
Krem z pieczonej dyni                                                                                                    19,- 
chili/mleko kokosowe/prażone pestki dyni 

 
MENU DLA NAJMŁODSZYCH 

 
Pomidorowa dla milusińskich  z makaronem lub ryżem               16,- 

Nuggetsy z piersi kurczaka                                                                                            25,- 
filet z kurczaka/ziemniaki opiekane/mizeria  

Naleśniki z serem i owocami                                                                                        16,- 

Pierożki ruskie z kwaśną śmietaną                                                                              18,-                                                                                         
 

 
                    „Nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia.” 
                                               ~ George Bernard Shaw ~ 

 
 



 

DANIA GŁÓWNE   
 

                 Sandacz                                                                                                                              55,-                                                                                              
                 puree z pasternaku/jabłko/sos na bazie maślanki 
 
                 Kaczka dziwaczka                                                                                                             59,- 
                 pół kaczki confitowanej/ziemniaki bastowane na maśle/modra kapusta 
                
                 Schab z kością                                                                                                                   49,- 
                 kapusta zasmażana z boczkiem/ziemniaki bastowane na maśle 
                 
                 Kurczak supreme                                                                                                              50,- 
                 marchew/puree z selera/sałatka ze szpinaku i sera emilgrana/jus drobiowy 
                 z czerwoną porzeczką  
                  
                 Makaron tagliatelle                                                                                                         36,- 
                 wołowina/borowiki/sos śmietanowy/ser emilgrana 
 
                 Risotto z kurkami                                                                                                             43,- 
                 jarmuż/oliwa z jarmużu                                                     
 
                 Polik wołowy                                                                                                                    62,-                                       
                 puree ziemniaczane z chrzanem/sałatka z marynowanych buraków/rukola/ 
                 ser kozi/sos demi glace      
 
                 Ruskie pierogi inaczej podawane                                                                                 29,- 
                 masło/crème fresh/zioła 
               

DESERY 
 

            Fondant czekoladowy                                                                                                     19,- 
            lody waniliowe                                                                                                           
            
            Ciasto dyniowe                                                                                                                 21,- 
            limonka/mus z dyni                                                               
             
            Sernik pistacjowy                                                                                                             21,- 
            pistacje/limonka                                                                              

 
 

„Życie jest krótkie. Najpierw zjedz deser.” 
 ~ Magda Umer ~ 

 



 

NAPOJE GORĄCE  
 

         Kawa jest specjalnie selekcjonowana i wypalana dla Nowej Prowincji.  
        Jeśli zasmakują Państwu nasze ziarna kawy, istnieje możliwość zabrania opakowania  

        ze sobą do domu. 
 

 Kawa espresso       9,- 
Ulubione kawy    10,-                                
americano, cappuccino 
Espresso doppio    14,- 

Latte Macchiato   14,- 
Kawa mrożona z gałką lodów  18,- 
Herbata RICHMONT    12,- 
Nowo-prowincka herbata sezonowa 18,-

 
NAPOJE ZIMNE 

 
Sok pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka          karafka 0,5l    9,- / 1l   15,- 
Kompot truskawka z wiśnią lub lemoniada       karafka 0,5l    9,- / 1l   15,- 
Pepsi,Mirinda,7-up,Kinley                                butelka 0,2l    8,-  
Woda gazowana, niegazowana                   karafka 0,5l    8,- / 1l   12,- 
 

 
PIWA 

Nasze regionalne, kraftowe piwa zostały specjalnie dla Nas warzone  
 
Piwo Heineken bezalkoholowe                      but. 0,5l     12,- 
Piwo premium „Chrośnica 41”  AIPA 5,5% alk.                        0,4l / but. 0,33l   16,- 
Piwo regionalne „Chrośnica 41” Pilsner  5,2% alk.                       0,4l / but. 0,33l   14,- 
 
 

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom mamy możliwość zabutelkowania piwa,  
abyście mogli Państwo zabrać do domu smak Chrośnicy 41. 

 
 

 
 
 

                          „Tam gdzie nie braknie wina, tam smutki i troski nie trafiają.”  
                                                                     ~ Owidiusz ~ 

 
 
 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą kartą win  
 
 
 
 
 



 

INNE ALKOHOLE 
 

Nalewka wiśniowa domowa  40 ml   12,- 
Wódka Absolut   40 ml   14,- 
Rum - Bacardi    40 ml   15,- 
Gin - Gordon’s    40 ml  14,- 
Aperol     40 ml  12,- 

WHISKY, WHISKEY 
Jack Daniel’s   40 ml  18,- 
Chivas    40 ml  20,- 
Ballantines    40 ml   16,- 
Ballantines 15YR    40 ml   33,- 

 
 

KOKTAJLE ALKOHOLOWE 
 
Prowincciano         21,- 
Prosseco 100 ml / woda gazowana / sok z kwiatów czarnego bzu / cytryna / lód 
 
Mojito          21,- 
Rum 40 ml / limonka / mięta / cukier brązowy / kruszony lód / do uzupełnienia  
woda gazowana i / lub 7-up  
 
Daiquiri         23,- 
Rum 40 ml / mus truskawkowy / sok z limonki / syrop cukrowy / lód kruszony 
 

             Tom Collins ogórkowy       18,- 
Gin 40 ml / woda gazowana / sok z cytryny / syrop cukrowy / plasterki ogórka / lód 

 
Aperol Spritz         23,- 
Aperol 40 ml / Prosecco 100 ml / woda gazowana / lód / pomarańcza 
 
Lynchburg Lemonade       25,- 
Jack Daniel’s 40 ml / sok z cytryny / konfitura malinowa / woda gazowana /  
syrop cukrowy / lód 

 
Cuba Libre         23,- 
Rum ciemny 40ml / limonka / pepsi / lód 

 
 
 


