MENU
lato

Wiosna i lato otulają nas słońcem i zapraszają do spotkań
w plenerze. Wszystko wokół nas kwitnie i pachnie. Na straganach
pojawiają się kolejne owoce i warzywa. W wiosenno-letnim menu
Farmy Bii znajdziecie dania oparte na kuchni sezonowej. Świeże
szparagi, soczyste pomidory i chrupiące warzywa to główni aktorzy
na mojej kulinarnej scenie. Zdrowe sałaty są idealnym propozycją
na lekki posiłek w ciągu dnia.
Każdego dnia ich liście zrywamy w przydomowym ogrodzie.
Podobnie jak rabarbar, którego niepowtarzalny smak odkryjcie
w pysznych deserach. Maliny, truskawki, rzodkiewki czy zioła –
w moim menu korzystam ze szczodrości natury i z jej pomocą
układam na Waszych talerzach dania z tego, co najbardziej
smakowite w sezonie.
Artur Kokoszka, Szef kuchni Farmy Bii

Przystawki i sałaty:
MORELA
ogórek owoce sezonowe
POMIDOR
bufala sól wędzona
WOŁOWINA
słonecznik pikle

39 zł

dymka

39 zł
29 zł

gorczyca

cytryna

MŁODY BURAK
botwina owoce sezonowe
BRZOSKWINIA
warzywa strączkowe

czosnek niedźwiedzi

zioła

ziemniak

panco prażone

kozi ser

migdały

zioła

42 zł

zielone warzywa

ZIELONE WARZYWA
jajko mix ziół oliwa ziołowa

KURKI
zielone warzywa

cukinia

zioła

BRYNDZA
sałaty owoce sezonowe
PSTRĄG
zielone warzywa

zioła

zioła

porzeczka

puder z malin
zioła

56 zł
39 zł
39 zł
39 zł
38 zł

Zupy:
CONSOME WOŁOWE
pierożki z mięsem zioła

38 zł

CHŁODNIK Z OGÓRKA I JABŁKA
maślanka piklowany ogórek zielone warzywa

36 zł

SZCZAW
jajko ziemniak chrzan

36 zł

Drugie dania:
SCHAB ZŁOTNICKI
ogórek kwaśna śmietana

cytryna confit

ziemniak confit

KARKÓWKA ZE ŚWINI ZŁOTNICKIEJ
młode warzywa korzeniowe mix ziół ziemniak confit
ziemniak confit Jack Daniels
CIELĘCINA
wiśnie ziemniak

zioła

warzywa liściaste

WOŁOWINA
zielone warzywa

zioła

sos ziołowy

DORADA
zielone warzywa

brzoskwinia

TROĆ
warzywa liściaste

bliny

zioła

89 zł

98 zł
145 zł
69 zł

zioła

kwaśne owoce

maślanka

RISOTTO VERDE
zielona warzywa oliwa ziołowa
MŁODY SELER
jabłko mix młodych ziół

62 zł

74 zł
62 zł

oliwa ziołowa

fasolka szparagowa

49 zł

Burgery:
WOŁOWINA LUB DZICZYZNA (180 g)
Bułka maślana mayo ziołowy pikle frytki
konfitura z cebuli mix sałat
VEGE
Bułka maślana sos marie rose
pomidor czerwony pikle

pikle

boczek

świeże zioła

56 zł

52 zł

Desery:
MINI TARTA
krem rumowy

owoce sezonowe

KRUCHE CIASTKO
malina czarny bez

agrest

rozmaryn

czekolada

WIŚNIA
pistacja pomarańcza

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż ostatnie zamówienia
przyjmujemy do 21:45. Jeżeli cierpią Państwo na jakiekolwiek alergie
pokarmowe prosimy poinformować obsługę, przy składaniu zamówienia

36 zł
34 zł
38 zł

