
MENU
 _________________∾__________________

PRZYSTAWKI/STARTERS
   ___________________________________    

Tatar z jelenia, jajko przepiórcze, chips z chleba razowego, dym dębowy
Deer tatare, quail egg, wholemeal bread chips, oak smoke                                                            59 zł

Carpaccio z kaczki z chutney z dyni i ziołowym pesto
Duck carpaccio with pumpkin chutney  and herb pesto                                                                  34 zł

Bliny z wędzonym łososiem i kawiorem
Blini with smoked salmon and caviar                                                                                                32 zł

__________________∾__________________
ZUPY/SOUPS

____________________________________

Zupa gulaszowa z dziczyzny 
Venison goulash soup                                                                                                                         34 zł

Krem z buraka z bryndzą podhalańską
Beetroth creamy soup with sheep cheese                                                                                         24 zł

Bulion z gęsi z plastycznym żółtkiem i domowymi mini pierożkami
Goose broth with egg yolk and homemade mini dumplings                                                           26 zł

__________________∾__________________
DANIA GŁÓWNE/MAIN COURSE
___________________________________

Polędwiczka wieprzowa z pistacjami, fondem truskawkowym i puree z marchewki
Pork tenderloin with pistachios, strawberry fond and carrot puree                                               48 zł

Sandacz z puree z batata i chorizo, sałatką z jarmużu i sosem z pieczonej papryki
Zander with sweet potato puree and chorizo, kale salad and roasted pepper sauce                   54 zł

Filet z kaczki, puree z topinamburu i sos z czarnego bzu
Duck , Jerusalem artichoke puree and elderberry sauce                                                                 49 zł

Ozór wołowy, puree ziemniaczane, sos morelowy, majonez lubczykowy z chili 
Beef tongue, potatoes puree, apricot sauce, lovage mayonnaise with chili                                   48 zł

Pierogi z gęsiną i miętą/ Pierogi z dynią (8 szt.)
Homemade goose dumplings with mint/ Homemade dumplings with pumpkin (8 pcs.)              34 zł

Sałatka z kozim serem i gruszką w czerwonym winie
Salad with goat cheese and pear in red wine                                                                                   38 zł
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Makaron papardelle z kaczką, borowikami i orzechami włoskimi
Papardelle with duck, boletus and walnuts                                                                                     48 zł

Krewetki tygrysie na makaronie linquine 
Tiger prawns on linquine noodles                                                                                                    68 zł

Royal Burger z policzkami wołowymi, serem  lazur i frytkami
Royal Burger  with beef checks, azure cheese and chips                                                          49 zł

__________________∾__________________
DESERY/DESSERTS

____________________________________
 

Fondant czekoladowy z sosem jeżynowym
Chocolate fondant with blackberry sauce                                                                                       32 zł

Sernik mascarpone z pianką malinową 
Mascarpone cheesecake with blackberry foam                                                                              22 zł

Mus z białej czekolady z dyniową lawą 
White chocolate mousse with pumpkin lava                                                                                  26 zł

__________________∾__________________
NAPOJE ZIMNE/ COLD DRINKS
____________________________________

Coca cola/ Coca cola zero 0,25 l                                                                                                 12 zł
Fanta/ Sprite/ Tonic 0,25 l                                                                                                           12 zł
Sok Cappy pomarańcza/ jabłko Cappy juice orange/ apple 0,25 l                                         12 zł
Woda gazowana/ niegazowana Sparkling/ still water 0,33l/0,7l                                      12/20 zł
Sok świeżo wyciskany Fresh juice 0,3l                                                                                       24 zł
Lemoniada Lemonade 0,25                                                                                                          18 zł

__________________∾__________________
NAPOJE GORĄCE/ HOT DRINKS
__________________________________

    

Espresso/ Espresso macchiato/ Espresso Dopio                                                                    12 zł
Czarna kawa/ Biała kawa Black  coffee/  white coffee                                                               12 zł
Cappucciono                                                                                                                                    12 zł
Latte macchiato                                                                                                                             16 zł
Frappe                                                                                                                                               15 zł
Herbata czarna Assam/ Earl Grey/ owocowa Fruit-Infusion/ 
Miętowa mint/ zielona green/
 zielona z ananasem i różą green with pineapple&rose                                                            12 zł

TA'AM Restaurant & Cocktail Bar

SERVICE IS NOT INCLUDED IN PRICE



Steak menu

Stwórz swoją własną potrawę!

Create your own dish!

Steki/Steaks:

Polędwica wołowa 200g                                74 zł

Beef tenderloin     
                      

Rostbef 200g                                                     48 zł 
                                          
Ribeye 250g                                                        58 zł

Tomahawk                                              100g/ 24 zł

Puree ziemniaczane

Potatoes puree                                                               9 zł

Ziemniaki opiekane

Backed potatoes                                                           9 zł

Grillowane warzywa

Grilled vegetables                                                       12 zł

Szpinak w śmiatanie z czosnkiem 

Spinach in a sweep with garlic                              11 zł      

Frytki 

Fries                                                                                      9 zł

Dodatki/Additives:

Sos pieprzowy                                    

Pepper sauce                                                                   6 zł

Sos grzybowy

Mushroom sauce                                                            7 zł

Masło czosnkowe

Garlic butter                                                                    6 zł

Sos barbecue

Barbecue sauce                                                             6 zł

Chimichurri                                                            7 zł

Sosy/ Sauces:

TA'AM Krok I - wybierz podstawę dania. Step I - choose the basis

of the dish.

( Porcja dla dwóch osób. Zapytaj kelnera 

o gramaturę mięsa. 

Portion for two. Ask the waiter for the weight 

of the meat)

Krok II- wybierz dodatki. Step II- Choose additives.

Krok III- dobierz swój ulubiony sos. Step III- Choose your
favourite sauce.


