PRZYSTAWKI

Zapiekany bakłażan

28

gorgonzola – dynia – pomidory – rukola
sos pomidorowy - migdały
Krewetki Black Tiger
47
chilli – czosnek -wino białe -grzanka -pietruszka
Bliny z pieczonej dyni
33
kukurydza – mus ziołowy – wędzony łosoś
granat – pieczony burak - roszponka
Tatar z polędwicy wołowej
39
żółtko – cebula – ogórek konserwowy – pieczywo
borowiki marynowane – majonez borowikowy
+1PLN

ZUPY

Rosół domowy
kurczak – makaron - marchewka – pietruszka
Żurek w chlebie
jajko – kiełbasa – zakwas
Krem z dyni z pieczonym jabłkiem
sos malinowy – jogurt naturalny - migdały

SAŁATY

23
28
26

Sałatka Cezar

29

kurczak – grzanki – sos anchois – parmezan
Sałatka Cezar z krewetkami
krewetka – grzanki – sos anchois – parmezan

33

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

PASTY

Spaghetti z krewetkami

44

pieczona dynia – sos pomidorowy – baby szpinak
mozzarella di buffala - brokuł
Tagliatelle z kurczakiem
39
pieczarki – suszone pomidory - rukola
kremowy sos z gorgonzolą
Gnocchi
34
pieczony burak – dynia – sos pomidorowy
mozzarella di buffala – pesto bazyliowe - rukola
Spaghetti carbonara
29
boczek – żółtko - parmezan

DANIA GŁÓWNE

Schab z kością
bliny ziemniaczane z pieczarkami
zasmażane buraczki – sos z pasty truflowej
Roladki z kurczaka
suszone pomidory – szpinak - gorgonzola
szynka parmeńska – gnocchi – pieczony burak
kremowy sos - brokuł
Burger wołowy Black Angus
sałata rzymska – ogórek konserwowy – pomidor
krążki cebulowe – majo chilli – frytki
Czarny dorsz z wędzonym łososiem
sos bazyliowy – opiekane ziemniaki - burak
pieczona dynia - brokuł
Sandacz
pieczony z pomidorami – oliwki – burak - brokuł
sos z pieczonej dyni – puree z ziemniaków

DESERY

39

44

45

52

56

Szarlotka z lodami waniliowymi

21

Sernik cynamonowo-miodowy
z konfiturą wiśniową
Lody Diabolo
waniliowo – wiśniowe
z bitą śmietaną i wiśniami na gorąco

22
17

APPETIZER

Baked Eggplant

28

gorgonzola – pumpkin – tomatoes – arugula
tomatoes sauce - almonds
Black Tiger prawns
47
chilli – garlic -lemon -toast
Pumpkin pancakes
33
corn – herbal mousse – baked beetroot
pomegranate – smoked salmon – lamb’s lettuce
Beef tatar
39
egg yolk – onion – pickled cucumber – bread
pickled boletus – boletus majo

SOUPS

Homemade Broth
chicken – pasta - carrot - parsley
Sour soup in bread
egg – sausage – sourdouht
Pumpkin and apple cream soup
raspberries sauce – yogurt- almonds

SALADS

Cesar salad

23
28
26

29

chicken – croutons – anchois sauce – parmesan
Cesar salad with prawns
33
prawns – toast – anchois sauce – parmesan

Ask staff for allergen info
Are you taking a picture? Tag us on Instagram! @ferbersopot

PASTA / RISOTTO

Spaghetti with prawns

48

baked pumpkin – tomatoes sauce – baby spinach
mozarella di buffala - broccoli
Tagliatelle with chicken
42
muschroms – sundried tomatoes - arugula
creamy sauce with gorgonzola
Gnocchi
34
baked beetroot – pumpkin – tomatoes sauce
mozzarella di buffala – basil pesto - arugula
Spaghetti carbonara
29
bacon – egg yolk - parmezan

MAIN DISH

Pork loin o the bone

39

potato pancakes with muschrooms
fried beetroots – truffle paste sauce
Chicken rolls
44
sundried tomatoes – spinach - gorgonzola
parma – gnocchi – baked beetroot
cream sauce - broccoli
Burger Black Angus
45
lettuce – pickled cucumber – tomatoes
onion rings – chilli majo – french fries
Black cod with smoked salmon
52
basil sauce – baked popatoes - beetroot
baked pumpkin - broccoli
Zander
56
baked with tomatoes – olives – beetroot - broccoli
baked pumpkin sauce – mashed potatoes

DESSERTS

Apple pie with vanilla ice cream

21

Honey and cinnamon cheesecake
with cherry jam
Diabolo ice cream
vanilla and cherry flavor
whipped cream and hot cherries

23
17

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, fries, 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

WINA / WINE
WINA BIAŁE/WHITE WINE/
WEISSWEIN

WINA CZERWONE/RED WINE/
ROTWEIN

Terrre Forti Pinot Grigio Pulia, IGT, 2021
Białe rześkie wino, aromat jabłek i gruszek oraz
aromatycznej skórki cytrynowej
White crisp wine, the aroma of apples and pears and
aromatic lemon peel

Terre Forti Merlot d’Italia
Przyjemny, w smaku mięsista świeża i suszona śliwka z
nutą mięty i szałwii.
Pleasant, fleshy fresh and dried plum with a hint of
mint and sage

kieliszek/glass/Glas – 15cl 16pln
butelka/bottle/Flasche – 75cl 65pln

kieliszek/glass/Glas – 15cl 16pln
butelka/bottle/Flasche – 75cl 65pln

Falanghina Beneventano
Świeże, bardzo przyjemne i mineralne w ustach.
Fresh, sapid and mineral on the palate.
Am Gaumen frisch, würzig und mineralisch.

Aglianico Beneventano
Intensywne czerwone owoce, wytrawne i delikatne.
Intense fragrance of red fruit, dry and soft.
Intensive rote Frucht, trocken und zart.

kieliszek/glass/Glas – 15cl 18pln
butelka/bottle/Flasche – 75cl 79pln

kieliszek/glass/Glas – 15cl 18pln
butelka/bottle/Flasche – 75cl 79pln

La Rustica Malvasia
Półsłodkie wino, młode i owocowe.
Semi sweet wine, well balanced.
Halbsüßer Wein, jung und fruchtig.

La Rustica Bonarda
Półsłodkie wino, młode i owocowe.
Semi sweet wine, well balacned.
Halbsüßer Wein, jung und fruchtig.

kieliszek/glass/Glas – 15cl 18pln
Butelka/bottle/Flasche – 75cl 79p

kieliszek/glass/Glas – 16cl 18pln
Butelka/bottle/Flasche – 75cl 79p

Zibibbo, Itinera Prima Classe, Terre Siciliane, IGT
Półwytrawne aromaty tropikalnego melona i
kandyzowanych owoców, wspierane przez mango.
Half dry notes of tropical melon and sweet fruits with
mango

Aprimondo, Rosso Appassimento Pulia, IGT
Czerwone, esencjonalne wino, aromat konfitury z
dojrzałych owosów i fig
Red, essential wine, the aroma of ripe oats jam and
figs

kieliszek/glass/Glas – 15cl 21pln
Butelka/bottle/Flasche – 75cl 85

kieliszek/glass/Glas – 15cl 21pln
Butelka/bottle/Flasche – 75cl 85pln

Sauvignon Trevenezie, IGP, 2020 2021
Bukiet z szlachetnymi nutami grejpfruta, owoców
tropikalnych, cytrusów, melona, brzoskwini
Bouquet with noble notes of grapefruit, tropical fruit,
citrus, melon, peach

Syrah Vino Rosso Italiano, 2019 2022
Wytrawne, dojrzałe, pikantne. Nuty konfitur oraz
przypraw z posmakiem czerwonych owoców
Dry, ripe, spicy. Notes of preserves and spices with a
hint of red frui

Butelka/bottle/Flasche – 75cl 89 pln

Butelka/bottle/Flasche – 75cl 89pln

Prosecco Itinera, Prima Classe Rose Brut, DOC, 2020
Piękny kwiatowy aromat. Bardzo przyjemne i owocowe
w smaku. Sugerowany jako aperitif do dań rybnych.
Beautiful floral aroma. Very pleasant and fruity.
Suggested as an aperitif with fish dishes

Chandon Garden Spritz
Połączenie wina musującego z bittersem z świeżych
pomarańczy. Bez sztucznych aromatów i barwników.
A combination of sparkling wine with fresh orange
bitters. Free from artificial flavors and dyes

Butelka/bottle/Flasche – 75cl 90 pln

kieliszek/glass/Glas – 15cl 34pln
Butelka/bottle/Flasche – 75cl 170 pln

