PRZYSTAWKI

Bruschetta z pomidorami

28

prosciutto crudo – bazylia - gorgonzola
Krewetki Black Tiger
47
chilli – czosnek -wino białe -grzanka -pietruszka
Grillowane baby calamari
44
rukola – arbuz – pomidorki cherry - ogórek
pomarańcza – krem balsamiczny
Tatar z polędwicy wołowej
39
żółtko – cebula – ogórek konserwowy – pieczywo
borowiki marynowane – majonez borowikowy
+1PLN
VEGE

Pieczony kozi ser
36
orzechy włoskie – rukola – arbuz - pomarańcza
pomidorki cherry - truskawki

ZUPY

Rosół domowy

SAŁATY

Sałatka Cezar

23

kurczak – szponder wołowy - makaron
marchewka – pietruszka
Żurek w chlebie
28
jajko – kiełbasa – zakwas
Chłodnik litewski
24
z jajkiem
Krem z zielonych warzyw
26
salsa z pomidorów – jogurt naturalny - migdały

kurczak – grzanki – sos anchois – parmezan
Sałatka Cezar z krewetkami
krewetka – grzanki – sos anchois – parmezan
Sałatka Buffala
mozarella di bufala – rukola – kurczak – arbuz
czarne oliwki – orzechy włoskie – truskawki
pomarańcza

Szczegółowa informacja o alergenach dostępna u obsługi
Robisz zdjęcie? Oznacz nas na Instagramie! @ferbersopot

29
33
31

PASTY

Spaghetti z krewetkami

48

pesto bazyliowe – pomidorki cherry - baby
szpinak – mozarella di bufala
Tagliatelle z kurczakiem
sos z pastą truflową – parmezan - boczniak
pomidorki cherry – baby szpinak
Gnocchi Rzymskie
sos pomidorowy – brokuł – czarne oliwki
mozzarella di buffala – parmezan – rukola

DANIA GŁÓWNE

Policzki wołowe

42

37

54

sos pieczeniowy – opiekane ziemniaki - brokuł
konfitura z czerwonej cebuli – pomidorki cherry
płatki parmezanu
Kurczak kukurydziany
46
kremowy sos z pastą truflową - boczniak
puree z ziemniaków z pesto bazyliowym - brokuł
fasolka szparagowa
Burger wołowy Black Angus
45
sałata rzymska – ogórek konserwowy – pomidor
krążki cebulowe – majo chilli – frytki
Halibut
57
sos pomidorowy – opiekane ziemniaki - brokuł
baby szpinak – czarne oliwki – fasolka szparagowa
Sandacz
58
pieczony z pomidorami – kaparami - rukola
sos z pesto bazyliowego – opiekane ziemniaki
boczniak – migdały – fasolka szparagowa

DESERY

Szarlotka z lodami waniliowymi
Sernik truskawkowo limonkowy
z białą czekoladą
Lody Black&White
z bitą śmietaną i sosem czekoladowym
Deser dnia
Domowe lody
(zapytaj obsługę o smaki)

21
23
20
23
8

APPETIZER

Bruschetta with tomatoes

25

prosciutto crudo – basil – gorgonzola -toast
Black Tiger prawns
49
chilli – garlic -lemon -toast
Grilled baby calamari
44
arugula – watermelon – cherry tomatoes - orange
cucumber – crema balsamico
Beef tatar
39
egg yolk – onion – pickled cucumber – bread
pickled boletus – boletus majo
VEGE

Baked Goat cheese
nuts – arugula – watermelon - orange
cherry tomatoes - strawberries

36

SOUPS

Homemade Broth

23

chicken – beef brisket - pasta - carrot - parsley
Sour soup in bread
28
egg – sausage – sourdouht
Beetroot Cold soup
24
with egg
Green vegetables cream soup
26
tomato salsa – yogurt- almonds

SALADS

Cesar salad

29

chicken – croutons – anchois sauce – parmesan
Cesar salad with prawns
33
prawns – toast – anchois sauce – parmesan
Buffala salad
31
mozarella di bufala – arugula – chicken – nuts
black olives– watermelon – strawberries
orange

Ask stuff for allergen info
You taking a pictures? Tagg us on Instagramie! @ferbersopot

PASTA / RISOTTO

Spaghetti with prawns
basil pesto – cherry tomatoes - baby
spinach – mozarella di bufala
Tagliatelle with chicken
sauce with truffle paste – parmesan - oyster
mushroom – cherry tomatoes – baby spinach
Rome Gnocchi
tomatoe sauce – broccoli – black olives
mozzarella di buffala – parmesan – arugula

MAIN DISH

Beef tenderloin
barbecue sauce – baked potatoes - broccoli
red onion jam – cherry tomatoes - parmesan
Corn chicken
sauce with truffle paste – oyster mushroom
puree with basil pesto – broccoli – green beans
Burger Black Angus
lettuce – pickled cucumber – tomatoes
onion rings – chilli majo – french fries
Halibut
tomato sauce – baked potatoes - broccoli
baby spinach – black olives – green beans
Zander
baked with tomatoes – capers - arugula
basil pesto sauce – baked potatoes - almonds
oyster mushroom – green beans

DESSERTS

48

42

37

54

46

45

57

58

Apple pie with vanilla ice cream

21

Strawberry and lime cheesecake
with white chocolatte
Black&White ice cream
whipped cream and chocolate
Dessert of the day
Homemade ice cream
(ask staff about flavor)

23
20
23
8

DANIA DLA DZIECI:
FOR KIDS:
Ferberki 23pln

kurczak, frytki, surówka z marchewki

Makaron kids 21pln

makaron, kurczak, sos maślany, parmezan

Ferbers Nuggets

Kids pasta

chicken, mashed potatoes, carrot salad

pasta, chicken, butter sauce, parmesan

Rosołek 16pln

Lody Black&White 15pln

kurczak, makaron, marchewka

lody waniliowo – czekoladowe z bitą
śmietaną

Little Broth
chicken, pasta, carrot

Black&White ice cream
vanilla and chocolatte ice cream with
whipped cream

