Przystawki / Starters

Łazanki pietruszkowe z krewetkami i pieczonym czosnkiem
Parsley "łazanki" noodles with prawns and roasted garlic

35
Tatar z solonego pstrąga z suszonym żółtkiem, piklowanymi grzybami i kaparami
Salted rainbow trout tartare with dried egg yolk, pickled mushrooms and capers

30
Opalany śledź z sałatką ziemniaczaną, kiszonym ogórkiem i suszoną śliwką
Flame grilled herring with potato salad, pickled cucumber and prune

29
Grillowana kapusta z ziemniakami z ogniska, nasionami lnu oraz prażoną gorczycą
Grilled cabbage with bonfire potatoes, flax seeds and roasted mustard seeds

27

Zupy / Soups
Zupa na pieczonych rakach z botwiną i gołąbkiem z owocami morza
Roasted crayfish soup with young beet greens and shellfish stuffed cabbage

37
Krem z pieczonej pietruszki z jajkiem w koszulce
Baked parsley cream with a poached egg

29

Dania główne / Main Courses

Polędwica z dorsza atlantyckiego z kalafiorem, soloną słoniną i czipsem pomidorowym
Atlantic cod loin with cauliflower, salted pork fatback and tomato crisp

59
Gotowany na parze okoń morski z kruszonką koperkową, gzik oraz sos z pieczonych skrzydełek
Steamed seabass with dill crumble, "gzik paste" and baked chicken wings sauce

58
Glazurowane żebro wieprzowe z konfiturą cebulową i sałatą rzymską
Glazed pork rib with onion jam and roman salad

52
Omlet parowany, glazurowany dziki brokuł oraz majonez z dymki
Steamed omelette, glazed wild broccoli and spring onions mayonnaise

39

Desery / Desserts
Flambirowane śliwki z lodami z maślanki i słonym karmelem
Flambé plums with buttermilk ice cream and salty caramel

23
Murzynek z pieczonym pasternakiem i lodami z rokitnika nadmorskiego
Chocolate mousse with baked parsnip and sea buckthorn ice-cream

32
Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych i zawietają podatek VAT
All prices are expressed in Polish zlotys and include VAT

Menu dziecięce / Kids menu
Zupy / Sopus
Krem z pieczonych pomidorów
Roasted tomato cream

19
Rosół z makaronem i marchewką
Chicken broth served with noodles and carrots

15

Dania główne / Main Courses
Kurczak kukurydziany z ziemniakami i mizerią
Corn-fed chicken with potatoes and cucumber salad
26
Polędwiczka z dorsza z domowymi frytkami i marchewką
Cod loin with home-made chunky chips and carrots
29
Domowe frytki
Home-made chunky chips

13
13

Desery / Desserts
Mus z białej czekolady z malinami
White chocolate mousse served with raspberries

17
Lody owocowe
Fruit ice cream

15
13

Znajdź nas!
@fisherman.sopot
@fisherman.sopot

Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych i zawietają podatek VAT
All prices are expressed in Polish zlotys and include VAT

