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Przystawka do wyboru:

Befsztyk tatarski

Pierogi z kaczką z prażonym jabłkiem

Śledź macerowany w oleju lnianym

Eklerki z kozim serem i karmelizowaną figą (V)

Karmelizowany bakłażan z mozzarella burrata (V)

Zupa do wyboru:

Żurek na zakwasie z jajkiem

Krem z dyni z prażonymi migdałami (V)

Rosół z perliczki z kluskami kładzionymi

Danie główne do wyboru:

Dorada z grilla z ratatouille

Medaliony z jelenia flambirowane w armaniaku

Eskalopki cielęce w sosie pomidorowym

Risotto z borowikami (V)

Deser do wyboru:

Tort czekoladowy Gessler

Tort bezowy z owocami

Tarta karmelowo-tymiankowa z truskawkami

* ( V) – danie wegetariańskie

* Napoje, alkohol oraz pozostałe zamówienia płatne wg.spożycia.

MENU 190 zł /os.



Przystawki serwowane na półmiskach:

Befsztyk tatarski

Bliny z marynowanym łososiem

Pierogi z kaszą gryczaną i kozim serem (V)

Śledź macerowany w oleju lnianym

Pasztet strasburski z suszoną kaczką

Sałata z mozzarellą burrata i pieczonym bakłażanem (V)

Zupy do wyboru:

Borowikowa z makaronem

Rybna a’la bouillabaisse

Krem z dyni z prażonymi migdałami (V)

Danie główne do wyboru:

Miętus w sosie rakowym

Pieczeń cielęca w sosie borowikowym

Pieczona kaczka faszerowana jabłkami

Risotto z truflami (V)

Deser do wyboru:

Tort bezowy z owocami

Tort czekoladowy Gessler

Sernik z białą czekoladą

* ( V) – danie wegetariańskie

* Napoje, alkohol oraz pozostałe zamówienia płatne wg.spożycia

MENU 250 zł /os.



MENU 180 zł/os.

Tasting menu

Wszystkie dania serwowane po kolei w porcjach

degustacyjnych.

Śledź macerowany w oleju lnianym

Kaczka suszona z foie gras

Eklerki z kozim serem i emulsją pomarańczową

Pierogi z gęsi z sosem śliwkowym

Zupa do wyboru:

Bulion grzybowy z makaronem 

Rybna a’la bouillabaisse

Polędwica Wellington z sosem bearnaise

Dziki turbot z jarzynami w sosie miso

Crêpes Suzette

Napoje, alkohol oraz pozostałe zamówienia płatne są wg.spożycia

MENU 250 zł /os.



1 opcja

Napoje bezalkoholowe i alkoholowe rozliczane wg. spożycia

2 opcja

w cenie 30 zł od osoby, zawiera:

Woda gazowana, niegazowana bez limitu

Kawa lub herbata – do deseru

3 opcja

Open bar w cenie 60 zł od osoby, dostępny do 4 h

Kawa, herbata,

woda gazowana,

niegazowana

Soki Cappy, lemoniada

Coca-cola,Coca-Cola Zero,Fanta,Sprite,Tonic

PAKIETY NA NAPOJE        

BEZALKOHOLOWE



INFORMACJE  DODATKOWE
Dla dzieci proponujemy Kids Menu w cenie 40 zł od 

osoby. W skład Kids Menu wchodzi zupa, danie główne 

oraz deser. Napoje oraz pozostałe zamówienia płatne są 

dodatkowo wg spożycia.

Istnieje możliwość wcześniejszego dokonania selekcji win 

i alkoholi, które będą serwowane podczas rezerwacji

lub wybór jednej z opcji open baru.

Gwarancją rezerwacji terminu jest wpłata zadatku

w wysokości 40%, natomiast reszta należności płatna będzie 

w dniu rezerwacji gotówką lub kartą płatniczą.

Nie akceptujemy płatności przelewem po konsumpcji.

Do końcowego rachunku doliczany jest serwis 12,5%

od całego zamówienia.

Restauracja ma prawo do zachowania wpłaconego zadatku, 

jeśli zamawiający zrezygnuje z rezerwacji 7 dni

roboczych przed planowaną wizytą.

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE!

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

rezerwacja@gessler-sohofactory.pl

tel. 885 571 000
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