Menu
Przystawki / Starters
Kapuśniak z wędzonym boczkiem
Sauerkraut soup with smoked bacon

18

Sałatka z cykorii z krwistą pomarańczą i orzechami laskowymi
Chicory salad with blood orange & hazelnut

20

Pieczony szpik kostny z sałatką z pietruszki i grillowanym chlebem /20 min/
Roast bone marrow & parsley salad with grilled bread /20 min/

29

Krokiety z żeber wołowych z sosem harissa
Short ribs crouqetes with harissa sauce

29

Butchery tatar wołowy
Butchery beef tartare

34

Własnego wyrobu kaszanka z jajkiem sadzonym i puree ziemniaczanym
Home-made black pudding with fried egg and mashed potatoes

35

Sałatka z pieczonego w soli buraka z kozim serem i orzechami włoskimi
Warm salt baked beetroot salad with goats cheese and walnuts

36

Domowe linguine z krabem i chilli
Homemade linguine with crab & chilli

39

Parfait z Foie Gras z marmoladą z czerwonej cebuli
Foie Gras parfait with red onion marmalade

45

Przegrzebki z ' boudin noir ' i karmelizowanym jabłkiem
Seared scallops with ' boudin noir ' & caramelized apple

59

Grillowana ośmiornica z czarnymi oliwkami i pieczoną papryką
Grilled octopus with black olives & roasted peppers

65

Ryba / Fish
Smażony flet z łososia Jurajskiego z tłuczonymi ziemniakami z krabem i szpinakiem
Pan-fried fllet of Jurassic salmon with crab crushed potatoes and spinach

Godziny otwarcia: Pon.-Sob. 12.00-22.00
Opening times: Mon-Sat 12.00-22.00
Dla stolików 6 osobowych i większych doliczamy 12.5% serwisu
For parties of 6 and above 12.5% of service will be added
www.butcheryandwine.pl / www.facebook.com/butcheryandwine / tel. 22 502 31 18
Butchery&Wine informuje, że do produkcji potraw używane są produkty mogące wywołać reakcje alergiczne,
orzechy, skorupiaki, mleko, gluten, alkohol oraz inne mniej uczulające produkty.
W celu uniknięcia reakcji alergiczniej poinformuj kelnera o swoich alergiach.
Butchery&Wine announces that the food is being prepared with products that may cause allergic reaction,
nuts, shellfsh, milk, alcohol and other less sensitizing products.
In order an allergic reaction tell the waiter about their allergies
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