Szanowni Państwo w imieniu Restauracji Trzy Rybki przedstawiam propozycję na aperitif
Ladies and Gentlemen, Three Fish Restaurant to present a proposal for an aperitif
APERITIF 1
Francuskie ciasteczka naszego wypieku z pomidorami, ze szpinakiem, z serem ricotta
French pastries with tomato, spinach, ricotta cheese
Cena: 25 pln/os.
PROSECCO SUPERIORE BRUT Strada di Guia, 109 D.O.C.G. FOSS MARAI
Cena: 149 pln/but.


APERITIF 2
Słone tarty zapiekane z grzybami, łososiem i serem zagrodowym
Salted tarts baked with mushrooms, salmon and farms cheese
Cena: 25 pln/os.
SCHLOSS GOBELSBURG BLANC DE BLANCS BRUT SCHLOSS GOBELSBURG
Cena: 235 pln/but.


APERITIF 3
Selekcja tatarów w rożku ze smażonego ciasta: pikantny tatar wołowy z musem
ziemniaczanym, tatar z łososia z czerwonym kawiorem
Selection of tartars served on cone of fried dough: spicy beef tartare with potato mousse,
salmon tartare with red caviar
Cena: 35 pln/os.
RENÉ GEOFFROY Expression PREMIER CRU BRUT A.O.C. CHAMPAGNE - white 750 ml
Cena: 299 pln/but.


APERITIF 4
Krewetki w szynce parmeńskiej grillowane w aromatach tymianku
Shrimps with Parma ham roasted in thyme aromas
Delikatnie marynowany łosoś w konfiturze z imbiru
Delicately marinated salmon with ginger jam
Cena: 45 pln/os.
BILLECART-SALMON Reserve BRUT A.O.C. CHAMPAGNE - white 750 ml
Cena: 390 pln/but.

Szanowni Państwo w imieniu Restauracji Trzy Rybki przedstawiam propozycję menu
serwowanego 3-daniowego
Ladies and Gentlemen, Three Fish Restaurant to present a proposal for an three-course
menu
MENU 1
Carpaccio wołowe podane z rukolą i sosem musztardowym
Beef carpaccio served with rucola and mustard sauce
Łosoś ze szpinakiem, słodkim ziemniakiem i musem cytrynowym
Poached salmon with spinach, sweet potato and lemon mousse
Crème brûlée z chrupiącym ciastkiem miodowym i sorbetem z truskawek
Crème brûlée with crunchy honey cake and sorbet of strawberries
Cena: 160 pln/os.


MENU 2
Tatar z tuńczyka z zielonym groszkiem, awokado i imbirem kandyzowanym
Tuna tartar with green peas, avocado and candied ginger
Polędwica wołowa z grzybami, marchewką glazurowaną, purée z cebuli i truflą
Beef tenderloin with mushrooms, glazed carrots, onion purée and truffle
Gorący suflet czekoladowy z lodami z mięty
Hot chocolate soufflé with mint ice-cream
Cena: 170 pln/os.


MENU 3
Grillowana ośmiornica z sałatką kuskus, pomidorami i grzanką pszenną
Grilled octopus with couscous salad, tomato and wheat toast
Sandacz z sosem z pietruszki i selera z grillowaną włoską kapustą i oliwą
Pikeperch with a sauce of parsley and celery with grilled Italian cabbage and olive oil
Czekoladowa tartinka z jabłkiem i słonymi lodami karmelowymi
Chocolate tartine with apple and salty caramel ice-cream
Cena: 180 pln/os.

MENU 4
Bukiet z sałat z kozim serem, pastą oliwną i malinowym winegretem
Mixed salad leaves with goat’s cheese, olive paste and raspberry vinaigrette
Polędwiczki wieprzowe w sosie rozmarynowym z purée ziemniaczanym i warzywami
Pork sirloin in rosemary sauce with potato purée and vegetables
Gorący strudel gruszkowy z sosem waniliowym i lodami z cynamonu
Hot pear strudel with vanilla sauce and cinnamon ice cream
Cena: 160 pln/os.



MENU 5
Małże Św. Jakuba z kaczą wątróbką, sosem muscovado i zielonym jabłkiem
Saint-Jacques with duck liver, muscovado sauce and green apple
Filet z okonia morskiego z musem z jabłka, krewetką i sosem koperkowym
Fillet of sea bass served with apple mousse, shrimp and dill sauce
Tarta gruszkowa podana z lodami z gorgonzoli
Pear tart served with gorgonzola ice-cream
Cena: 180 pln/os.



MENU 6
Tatar z pstrąga z kawiorem z troci, rybnym bulionem z koprem i chrupiącą grzanką
Trout tartare with bull trout caviar, fish broth with dill and crispy croutons
Pierś z kaczki z kiszoną czerwoną kapustą, purée z pietruszki i sos z gorczycy
Duck breast with pickled red cabbage, root parsley purée and mustard sauce
Pianka mleczna z biszkoptem orzechowo migdałowym i lodami czekoladowymi
Milk mousse with nut and almond sponge cake with chocolate ice-cream
Cena: 170 pln/os.

MENU 7
Drobno siekana wołowina z żółtkiem, truflą, sosem guacamole i liśćmi musztardowca
Finely chopped beef with egg yolk, truffle, guacamole sauce and mustard leaves
Turbot bałtycki z koprem włoskim, emulsją z wermutu i chrupiącą komosą ryżową
Baltic turbot with fennel, emulsion of vermouth and crispy quinoa
Domowa szarlotka z jabłek Granny Smith z cynamonem i lodami rumowymi
Home-made apple pie with cinnamon and ice-cream of rum
Cena: 170 pln/os.


MENU 8
Łosoś marynowany w kolendrze z kwaśną śmietaną i czarnym kawiorem
Salmon marinated in coriander with sour cream and black caviar
Pierś z bażanta z kaszanką, jabłkiem, gruszką, listkami brukselki i zimowymi szparagami
Breast of pheasant with black pudding, apple, pear, brussels sprout leaves and asparagus
Deser czekoladowy z musem z czarnej porzeczki i lodami malinowymi
Chocolate dessert with black currant mousse and raspberry ice-cream
Cena: 170 pln/os.


MENU 9
Małże Św. Jakuba z sosem sojowym, cytrusami kandyzowanymi i granolą
Saint-Jacques scallops with soy sauce, candied citrus fruit and granola
Filet z jelenia z pudrem grzybowym, szpinakiem i sosem z lukrecji
Fillet of venison with mushroom powder, spinach and liquorice sauce
Śliwkowy nugat w piernikowych aromatach
Nougat of plum in gingerbread aromas
Cena: 180 pln/os.


WSZYSTKIE ZESTAWY ZAWIERAJĄ PIECZYWO, MASŁO ORAZ NAPOJE: WODA, KAWA I HERBATA
ALL SET INCLUDE BREAD, BUTTER AND BEVERAGES: WATER, COFFEE AND TEA

Szanowni Państwo w imieniu Restauracji Trzy Rybki przedstawiam propozycję menu
serwowanego 4-daniowego
Ladies and Gentlemen, Three Fish Restaurant to present a proposal for an four-course menu
MENU 1
Małże Św. Jakuba z purée z pieczonego selera, salicornią, kruszonką z ziemniaka i alg
Saint-Jacques scallops with baked celeriac purée, salicornia, crumble of potato and algae
Aksamitny krem ziemniaczany z soczewicą, estragonem i grzankami
Velvety cream of potato with lentils, tarragon and croutons
Pierś z perliczki z brokułami, smardzami, skorzonerą i sosem grzybowym
Breast of guinea fowl with broccoli, morel, scorzonera and mushroom sauce
Crème brûlée z chrupiącym ciastkiem miodowym i sorbetem z truskawek
Crème brûlée with crunchy honey cake and sorbet of strawberries
Cena: 210 pln/os.


MENU 2
Terrina z kaczej wątróbki z gruszką, figą, pieczywem jogurtowym i sosem z muscovado
Terrine of duck liver with pear, figs, yogurt bread and sauce of muscovado
Ravioli z sarny podane ze speckiem
Ravioli with roe deer served with speck
Turbot bałtycki z czerwonym burakiem i ciecierzycą smażoną w cieście
Baltic turbot with beetroot and fried cicer in pastry
Tarta gruszkowa podana z lodami z gorgonzoli
Pear tart served with gorgonzola ice-cream
Cena: 220 pln/os.


MENU 3
Bukiet z sałat z kozim serem, pastą oliwną i malinowym winegretem
Mixed salad leaves with goat’s cheese, olive paste and raspberry vinaigrette
Domowe tortellini z foie gras z sosem Cognac
Home-made tortellini with foie gras with Cognac sauce
Polędwica wołowa z porami, karczochami i sosem z zielonego pieprzu
Beef tenderloin with leeks, artichokes and green pepper sauce

Czekoladowa tartinka z jabłkiem i słonymi lodami karmelowymi
Chocolate tartine with apple and salty caramel ice-cream
Cena: 220 pln/os.


MENU 4
Sakiewki z carpaccio wołowego z serem zagrodowym i świeżymi ziołami
Beef carpaccio with cheese and fresh herbs
Aksamitny krem z cukinii z grzankami i kurkami
Velvety courgette cream soup with croutons and chanterelles
Dorsz pieczony z ziemniakami confit i kaparami
Cod roasted with potatoes confit and capers
Domowa szarlotka z jabłek Granny Smith z cynamonem i lodami rumowymi
Home-made apple pie with cinnamon and ice-cream of rum
Cena: 210 pln/os.


MENU 5
Grillowana ośmiornica z sałatką kuskus, pomidorami i grzanką pszenną
Grilled octopus with couscous salad, tomato and wheat toast
Aksamitny krem z ziemniaków i porów z chrupiącym speckiem
Velvety cream of potato and leeks with crunchy speck
Biodrówka jagnięca z musem szpinakowym, wędzonym ziemniakiem i pieczonym jabłkiem
Lamb chump with spinach mousse, smoked potato and baked apple
Pianka mleczna z biszkoptem orzechowo migdałowym i lodami czekoladowymi
Milk mousse with nut and almond sponge cake with chocolate ice-cream
Cena: 220 pln/os.


MENU 6
Tuńczyk w marynacie z limonki i trawy cytrynowej z sosem z sardeli, czosnku i śmietany
Tuna marinated in lime and lemongrass with sauce of anchovies, garlic and cream
Aksamitna zupa chrzanowa ze speckiem

Velvety horseradish cream with speck
Pierś z kaczki z kiszoną czerwoną kapustą, purée z pietruszki i sos z gorczycy
Duck breast with pickled red cabbage, root parsley purée and mustard sauce
Gorący suflet czekoladowy z lodami z mięty
Hot chocolate soufflé with mint ice-cream
Cena: 210 pln/os.


MENU 7
Drobno siekana wołowina z suszem z ziemniaka, pikantnym owczym serem i cytryną
Finely chopped beef with dried potato, spicy goat cheese and lemon zest
Aksamitny krem z kurek z oliwą tymiankową i chrupiącym boczkiem
Velvety chanterelles cream soup with thyme oil and crispy bacon
Turbot bałtycki z koprem włoskim, emulsją z wermutu i chrupiącą komosą ryżową
Baltic turbot with fennel, emulsion of vermouth and crispy quinoa
Gorący strudel gruszkowy z sosem waniliowym i lodami z cynamonu
Hot pear strudel with vanilla sauce and cinnamon ice cream
Cena: 210 pln/os.


MENU 8
Łosoś marynowany w kolendrze z kwaśną śmietaną i czarnym kawiorem
Salmon marinated in coriander with sour cream and black caviar
Domowe pierogi z czerwonego buraka z chrzanem, ziemniakiem i serem zagrodowym
Home-made dumpling of beetroot stuffed with horseradish, potato and farms cheese
Pierś z bażanta z kaszanką, jabłkiem, gruszką, listkami brukselki i zimowymi szparagami
Breast of pheasant with black pudding, apple, pear, brussels sprout leaves and asparagus
Deser czekoladowy z musem z czarnej porzeczki i lodami malinowymi
Chocolate dessert with black currant mousse and raspberry ice-cream
Cena: 220 pln/os.



MENU 9
Małże Św. Jakuba z sosem sojowym, cytrusami kandyzowanymi i granolą
Saint-Jacques scallops with soy sauce, candied citrus fruit and granola
Pikantny krem pomidorowy z bundzem i owocami morza
Spicy tomato cream soup with sheep cheese bundz and shellfish
Filet z jelenia z pudrem grzybowym, szpinakiem i sosem z lukrecji
Fillet of venison with mushroom powder, spinach and liquorice sauce
Śliwkowy nugat w piernikowych aromatach
Nougat of plum in gingerbread aromas
Cena: 220 pln/os.


WSZYSTKIE ZESTAWY ZAWIERAJĄ PIECZYWO, MASŁO ORAZ NAPOJE: WODA, KAWA I HERBATA
ALL SET INCLUDE BREAD, BUTTER AND BEVERAGES: WATER, COFFEE AND TEA

Szanowni Państwo w imieniu Restauracji Trzy Rybki przedstawiam propozycję na koktajl
finger food
Ladies and Gentlemen, Three Fish Restaurant to present a proposal for an finger food
cocktail

MENU 1
Francuskie ciasteczka naszego wypieku z pomidorami, ze szpinakiem, z serem ricotta
Pastries with tomato, spinach, ricotta cheese
Słone tarty zapiekane z grzybami, łososiem i serem Barolo
Salted tarts baked with mushrooms, salmon and Barolo cheese
Mini mozzarella na szaszłyku z czarną oliwką i świeżą bazylią
Mini mozzarella with black olives and fresh basil
Pasztet cielęcy z marynowanymi grzybami
Veal pâté with pickled mushrooms
Mini krokiety z dorsza bałtyckiego w panierce z oliwek
Mini croquettes of Baltic cod in olive breading
Cykoria z musem z gorgonzoli i orzechem
Endive with gorgonzola mousse and nut


Szarlotka na cienkim cieście z jabłek Granny Smith z cynamonem
Apple pie with cinnamon
Profiterole z waniliowym kremem, polewą czekoladową i orzechami nerkowca
Profiterole with vanilla cream, chocolate sauce and cashew nuts
Świeże owoce sezonowe
Fresh seasonal fruit


Pieczywo naszego wypieku
Home-made bread


Kawa, herbata, woda, soki owocowe bez ograniczeń
Non alcoholic drinks without limits (coffee, tea, mineral water, juice)

Cena: 120 pln/os.

MENU 2
Delikatnie marynowany łosoś w konfiturze z imbiru
Delicately marinated salmon with ginger jam
Rostbef pieczony z gorczycą podany na pumperniklu z marynowaną perłową cebulką
Roast beef with mustard served on pumpernickel with marinated pearl onions
Krewetki w szynce parmeńskiej grillowane w aromatach tymianku
Shrimps with Parma ham roasted in thyme aromas
Pikantny tatar wołowy z musem ziemniaczanym w rożku ze smażonego ciasta
Spicy beef tartare with potato mousse in a cone of fried dough
Sałata z marynowanym kurczakiem w occie balsamicznym
Pickled chicken salad in balsamic vinegar
Kulki melona w szynce parmeńskiej milenium
Melon balls in parma ham millennium
Selekcja serów włoskich i polskich z dodatkami: konfitura z cebuli, musztarda z gruszek
Italian and polish cheeses with additives: jam with onions, mustard of pears


Tiramisu o smaku amaretto z biszkoptem kawowym
Tiramisu with amaretto and coffee biscuits
Deser kokos-marakuja z bezą korzenną w szklanym słoiku
Coconut-passion fruit dessert with meringue spices served in glass jars
Mus cytrynowy z truskawkowym sosem
Lemon mousse with strawberry sauce
Świeże owoce sezonowe
Fresh seasonal fruit


Pieczywo naszego wypieku
Home-made bread


Kawa, herbata, woda, soki owocowe bez ograniczeń
Non alcoholic drinks without limits (coffee, tea, mineral water, juice)

Cena: 150 pln/os

MENU 3
Mini burger z łososiem, awokado i warzywami
Mini burger with salmon, avocado and vegetables
Grillowany kurczak w curry i kurkumie
Grilled chicken in curry and turmeric
Terrina z królika z estragonem na grzance truflowej
Terrine of rabbit with tarragon on truffle toast
Tuńczyk w teriyaki z zielonymi glonami wakame
Tuna in teriyaki with green algae wakame
Małże Św. Jakuba z pietruszką i białym winem
Saint-Jacques scallops with parsley and white wine
Mini mozzarella na szaszłyku z czarną oliwką i świeżą bazylią
Mini mozzarella with black olives and fresh basil
Pierś kaczki pieczona w cytrusach
Duck breasts roast in citrus fruit
Sałatka z kuskusem, pomidorem i świeżą bazylią
Salad with couscous, tomatoes and fresh basil


Trufle własnego wyrobu z białej czekolady z palonymi migdałami, rumem Bacardi i
kokosem
Homemade truffles with white chocolate, roast almonds, Bacardi rum and coconut
Ferrero Roche z mlecznej czekolady
Ferrero Rocher with milk chocolate
Pomarańczowy crème brûlée
Orange crème brûlée
Mus cytrynowy z truskawkowym sosem
Lemon mousse with strawberry sauce
Strudel gruszkowy z bakaliami
Pear strudel with sweetmeats
Świeże owoce sezonowe
Fresh seasonal fruit


Pieczywo naszego wypieku
Home-made bread


Kawa, herbata, woda, soki owocowe bez ograniczeń
Non alcoholic drinks without limits (coffee, tea, mineral water, juice)
Cena: 180 pln/os

