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Opasły Tom – nasza nazwa nawiązuje do dawnej księgarni, w której zaczynaliśmy 
działalność. Dziś, w lokalizacji przy Wierzbowej 9, zapraszamy do czytelni obok 
baru, na drinka i książki.

Oferujemy kuchnię polską w autorskiej interpretacji. Zapraszamy do współpracy 
szefów kuchni-rezydentów, którzy czerpiąc ze swojego doświadczenia i talentu, 
prezentują ją w niepowtarzalnej formie. To kuchnia szczera i osobista. Menu bazuje 
na lokalnych, sezonowych produktach, które pochodzą z prowadzonego przez nas 
Rolniczego Targu w Fortecy.

Naszym prekursorem w kamienicy przy Wierzbowej 9, był w połowie XIX wieku, 
importer delikatesów Antoni Stępkowski. Handelek „U Stępka”, odniósłszy 
sukces, przerodził się w gwarną restaurację, którą wspominał z sentymentem 
Bolesław Prus. W latach międzywojennych stała się ona słynnym kombinatem 
gastronomicznym Oaza, z restauracją, dansingiem, kabaretem, barem i kawiarnią.

Na cześć Oazy, autorzy naszych wnętrz, Dominika i Paweł Buck, nazwali tak 
kameralną salę z widokiem na Teatr. W 2020 roku, Opasły Tom został wybrany 
przez Wall Paper Magazine, jedną z pięciu najpiękniejszych restauracji świata.

Jest nam niezwykle miło Państwa gościć,
Agnieszka Kręglicka i Marcin Kręglicki



DRINKI Z OAZY

Poncz | białe wino, rum, cytrusy / 28

Gin Rosé | gin, wermut, różana lemoniada, płatki róży / 30

Martinez | gin, wermut, luxardo / 30

PRZYSTAWKI

Pyza z podgrzybkami, migdały, palone masło z ziarnami kawy,
chrupiące wiórki ziemniaków / 44

Kalarepki św. Jakuba, konfitura z pomidorów, soliród, gryka Ⓥ / 43

Cielęcina sous vide, sos truflowy, brukselka,
kalafior na dwa sposoby / 49

Matjas w burakach, piklowany seler, jabłko, wędzony kawior
ze śledzia, suska sechlońska / 52

Tatar wołowy, marynowane opieńki, majonez chrzanowy,
smażone żółtko, wódka pieprzowa / 49

ZUPY

Consommé cebulowe, pierożki z wędzonym ziemniakiem,
szalotka Ⓥ / 33

Krem z pieczonego buraka, sorbet malinowy, hibiskus, Emilgrana / 32



DANIA GŁÓWNE

Placek ziemniaczany, wegański bigos, krem z borowików, brukselka Ⓥ / 58

Pierogi: dynia, chrzan, gorczyca, palona biała czekolada,jesienna trufla,
beurre blanc / dostępna również wersja Ⓥ / 67

Troć wędrowna, purée z topinamburu, fenkuł, sos rybny,
brokuł gałązkowy / 92

Kogutek, moskole bryndza-ziemniak, prawdziwki w bulionie / 72

Stek rzeźnika, purée z ziemniaków, sos bearneński,
karmelizowana cykoria / 78

PREDESERY

Gofr z batata i buraka, konfitura z pigwy, smażone orzechy Ⓥ / 29

Gofr z sera i buraka, konfitura z pigwy, ser kozi / 29

Wybór serów polskich, serowe krakersy, domowe konfitury / 48

DESERY

Kogel mogel, biała czekolada, konfitura z gruszki, andrut / 35

Mus chałwowy, galaretka kawowa, torfowa whisky,ciastko kawowe / 38

Czekolada, karmel, oscypek, jogurt / 39



NAPOJE ZIMNE

Woda mineralna Ostromecko 0, 33l 7 | 0,7 15

Przyprawiony sok pomidorowy Big Tom / 16

Sok świeżo wyciskany z cytrusów / 19

Lemoniada Fentimans | różana | z bzu | cytrynowa / 18

Cola Fentimans / 18

Tonic Fentimans / 16

CIEPŁE

Kawa Vergnano Cristal | espresso 10 | cappucino 13 | latte 15

Herbata selekcja The Tea / bancha, assam, earl grey / 16

Napary ziołowe / 16

Imbirówka domowa / 19

PIWO

BeerLab | rubio | estilo | preto / 21

_________________________________

Wybór alkoholi mocnych dostępny jest w karcie deserowej.



MENU DEGUSTACYJNE / 309

Matjas marynowany w burakach, piklowany seler, jabłko,
podwędzany kawior ze śledzia, suska sechlońska

Consommé cebulowe, pierożki z wędzonym ziemniakiem, szalotka

Pierogi: dynia, chrzan, gorczyca, palona biała czekolada,
jesienna trufla, beurre blanc

Troć wędrowna, purée z topinamburu, fenkuł, brokuł gałązkowy, sos rybny

Cielęcina, słonecznik, pieczona kapusta włoska

Gofr z sera i buraka, konfitura z pigwy, ser kozi

Kogel mogel, biała czekolada, konfitura z gruszki, andrut

___________________

WINE PAIRING| porcje degustacyjne | 6 kieliszków / 198



MENU DEGUSTACYJNE Ⓥ / 309

Kalarepki św. Jakuba, konfitura z pomidorów, soliród, gryka

Consommé cebulowe, pierożki z wędzonym ziemniakiem, szalotka

Pierogi: dynia, chrzan, gorczyca, gorzka czekolada, jesienna trufla

Placek ziemniaczany, wegański bigos, krem z borowików, brukselka

„Kasza” słonecznikowa, pieczona włoska kapusta, jabłko

Gofr z batata i buraka, konfitura z pigwy, smażone orzechy

Krem migdałowy, konfitura z gruszki, andrut

____________________________

Przy obsłudze grup powyżej 5 osób do rachunku zostanie doliczony serwis w wysokości 12,5%.

Menu degustacyjne podajemy wyłącznie, gdy zamawiają je wszyscy Goście przy stole.

Podawanie menu degustacyjnego zajmuje od 2 do 3 godzin.

Skoroszyt z gramaturami i recepturami dań wraz z listą alergenów i ich pochodnych
jest dostępny na życzenie.



DOSTAWCY

Od nich pochodzą nasze produkty, wielu spotkasz na środowym targu w Fortecy.

Piotr i Maryla Rutkowscy / warzywa i zioła / Pan Ziółko
Tomasz Grela / grzyby / Ekologiczne Grzyby z Dąbrówki
Anna Łuczywek i Rafał Duszyński / sery krowie / Mleczna Droga
Dariusz Krężlewicz / miód / Pasieka Idea – Bio
Jacek Mazurek / jajka kur z wolnego wybiegu / BioNatura
Grażyna Wiatr / soki z tłoczni / Wiatrowy Sad
Karol Majewski / nalewki staropolskie
Żaneta Rutkowska / olej rzepakowy z góry Świętego Wawrzyńca
Urszula Gacek / żywy ocet / Octovnia
Agnieszka Kręglicka i Piotr Petryka / śliwka węgierka / Dwie Rzeki
Tomasz Strubiński / nabiał kozi / Kaszubska Koza
Wojciech Woźniak / herbata / TheTea
Sery Łomnickie z Koziej Łąki / sery


