
Szanowni  Państwo!

Pragniemy aby potrawy serwowane w naszej restauracji na długo
pozostały w Państwa pamięci. Dlatego wszystkie dania  ,,a la carte”

przygotowywane są według specjalnych receptur. Czas na ich
przyrządzenie proponujemy spędzić przy lampce wina, które

zaproponują Państwu nasi kelnerzy.

Restauracja  czynna  codziennie :

poniedziałek – piątek   13:00-19:00
sobota -  niedziela       12:00- 19:00

lub indywidualnie na imprezy



Przystawki 
Appetizer

Lejący Camembert  z ziołami, pomidory, gorące pieczywo(1,3,7) 18zł  
(Pouring camembert with herbs, tomatoes, hot bread)

Liście sałat, warzywa, kurczak w sezamie, sos jogurtowy(11,7) 19zł  
(leaves of Lettuce, vegetables, chicken in sesame, jogurt sauce)

Mix sałat i warzyw, ser błękitny, gruszka, grzanki  i oliwa            
smakowa(7,1,3) 18zł  
(mix of salads and vegetables, blue cheese, pear, toasts and oil)

Śledź, szklista cebula, gorąca bułka(1,3) 16zł
(Herring, onion, hot bread roll)

Smalec, ogórki, pieczywo(1,3) 8zł
(grease and pickled cucumbers)



ZUPY
soups

 Zupa z borowików(7) 15zł  
(Mushrooms with cream)

 Zupa vegańska(9) 15zł  
 (vegan soup)

 Żurek, jajko sadzone(7,1,3) 14zł  
 ( Traditional polish soup made from fermented rye flour)                                               
                                                                                                     
 Rosół z makaronem(1,3,7) 10zł
( Country broth with noodles)

 Kremowa zupa z buraków, śmietana, słonecznik(7,1) 10zł
(cream soup made of beetroot, sunflower)

 Krem porowy, boczek, śmietana(7,1) 10zł
(leek soup, bacon, cream)

Czernina myśliwego z kluskami(7,1,3)

(W KAŻDĄ II NIEDZIELĘ MIESIĄCA) 8zł
(blood soup with noodles) only every second sunday of the month

    

 



DANIA  GŁÓWNE 
Main dish

Pstrąg smażony lub na parze, ziemniaki gotowane, masło, koper, 
warzywa na parze(1,7) 44zł
 (fried trout or steamed, boiled potatoes, butter, dill, steamed vegetables)

Stek z łososia, mus serowo - ziołowy, mozzarella, pomidor, 
ziemniaki gotowane, koper, masło(1,7,4) 38zł  
 (salmon steak, cheese-herb mousse, mozzarella, tomatoes, boiled potatoes, dill. butter)                  

Filet z kurczaka, sos porowy, tagiatelle, brokuł, 
płatki migdałów(7,1) 33zł
 (chicken fillet, leek sauce, tagiatelle, broccoli, flakes of almonds)

Polędwiczki wieprzowe, sos kurkowy, kluseczki, mini marchew 
gotowana(7,1) 36zł  
  (pork sirloin, chantenelle sauce, noodles, mini boiled carrots)                                                    

Karkówka i warzywa z grilla, sos korniszonowy, frytki(7) 30zł  
(grilled pork and vegetables, cucumber sauce, chips)

Stek z polędwicy, grubo krojone frytki własnej roboty, sos z 
zielonego pieprzu, grillowane warzywa(7) 56zł
(sirloin steak, handmade chips, green pepper sauce, grilled vegetables)

                                                    
Schabowy, ziemniaki, masło, koper, buraki z chrzanem(1,7) 31zł  
 (traditional pork chop, potatoes, butter, dill, beetroot with horseradish)                                   
                   
Zawijaniec z serem i szynką w panierze, frytki, mix sałat 
i warzyw z oliwą(1,7,3) 34zł
(rolled pork with cheese and ham in breadcrumbs, chips, mixed salad and vegetables with oil)

    



Rożek drobiowy z masłem pietruszkowym, frytki, wybór 
surówek(1,7,3) 32zł
(rolled chicken with butter and parsley, chips, choice of salads)

Stek z polędwicy wieprzowej, szklona cebula, ziemniaki, ogórki z 
beczki(1,7) 36zł
(sirloin steak with onion, potatoes, self made cucumbers)

Schab z grilla, kopytka, sos grzybowy, warzywa na parze(1,7,3) 33zł
(grilled pork, pomatoes noodles, mushrooms sauce, steamed vegetables)

Placki ziemniaczane, sos myśliwski(1,7,3) 23zł
(fried potatoes, hunter sauce)

Kopytka, boczek, cebula, buraki z chrzanem(1,7,3) 22zł
(potatoes noodles, backon, onion, beetroot with horseradish)

Pół kaczki, pyzy, modra kapusta (1,7,3)

(W KAŻDĄ II NIEDZIELĘ MIESIĄCA) 39zł
(half of duck, dumplings, modra cabbage) Every second sunday of the month



Vegetariańskie
vegetarian

Gzik, pyry z koprem(7) 19zł
(potatoes with white cheese and dill)

Kopytka, majeranek, czosnek, cebula, grillowane warzywa(1,7,3) 20zł
(potatoes noodles, marjoram, garlic,onion, grilled vegetables)

Brokuły, sos serowy, ziemniaki(7) 19zł
(broccoli, cheese sauce, potatoes)

Makaron z patelni, suszone pomidory, bazylia(1,7,3) 18zł
(pasta, dried tomatoes, basil

Omlet z ziarnami i warzywami(1,7,3) 16zł
(omelette with seeds and vegetables)



Dla dzieci
For kids

Nuggetsy, frytki, marchewka(1,7,3) 18zł
(nuggetsy, chips, carrots)

Naleśniki z cukrem pudrem(1,7,3) 13zł
(pancakes with powdered sugar )

Makaron z sosem pomidorowym(1,7,3) 15zł
(noodles with potatoes sauce)



DESKA  ZAKĄSEK
Board od appetizers

Wybór serów i wędlin, świeże warzywa, oliwki, suszone pomidory, 
gorące  bułeczki(1,7,3) 34zł  
  (select of cheese, fresh vegetables, olive, hot brioche) 

         



DESERY
Desserts

  Torcik lodowy, owoce, kremówka, gorący sos owocowy(7) 16zł
    (ice  cream cake, fruit, cream, hot fruit sauce)

  Szarlotka, kajmak, świeże owoce, śmietana(1,7,3) 19zł
     (apple pie, fresh fruit, cream)

  Owoce na gorąco, lody, śmietana(7,3) 20zł
    (hot fruit, ice cream, cream)

  Lody smażone, frużelina z wiśni, śmietana(1,7,3) 20zł
     (fried ice cream, cherries, cream)

 Do deserów  lub  jako deser    

Sherry  Cream - słodkie wino z Hiszpanii 100 ml -10 zł



NAPOJE  GORĄCE
Hot drinks

              
                Kawa espresso 7zł

                Kawa latte 8zł

                Capuccino 7zł

                Herbata z malinami 9zł

                Herbata czarna 6zł

                Herbata smakowa w jedwabnych saszetkach 7zł

                Herbata z miodem 7zł



NAPOJE ZIMNE
Cold drinks

                      Woda mineralna 5zł

                      Sok owocowy 5zł

                      Coca – cola, fanta, sprite 5zł

                      Piwo beczkowe     300 ml 6zł

                      Piwo beczkowe     500 ml 7zł

                      Piwo butelkowe     500 ml 8zł
   



ALKOHOLE

campari bitter 40 ml 10zł   
martini (bianco, rosso) 100 ml 10zł
gin 40 ml 7zł
wódka finlandia 40 ml 7zł
wódka wyborowa 40 ml 5zł
johnnie walker red 40 ml 9zł
johnnie walker black 40 ml 14zł
ballantines 40 ml 9zł
metaxa 20 ml 7zł
stock 20 ml 7zł
jagermeister 40 ml 9zł
wódka żołądkowa 40 ml 6zł 



Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji

1.Zboża zawierające gluten tj. żyto,jęczmień,owies,orkisz lub ich odmiany 
hybrydowe,a także produkty pochodne, z wyjątkiem:
a)syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających deksorozę;
b)syropów glukozowych na bazie jęczmienia
2.Skorupiaki i produkty pochodnie
3.Jaja i produkty pochodnie
3.Ryby i produkty pochodnie, z wyjątkiem:
a)żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy;
b)żelatyn rybnej lub stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina;
5.Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne
6.Soja i produkty pochodne,z wyjątkiem:
a)oleju i tłuszczu sojowego
b)fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia 
sojowego;
c)estru roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia 
sojowego;
7.Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą),z wyjątkiem:
a)serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych,w tym 
alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;
8.Orzechy tj. migdały,orzechy laskowe,orzechy włoskie,orzechy 
nerkowca,orzeszki pekan ,orzechy brazylijskie,pistacje/orzechy 
pistacjowe,orzechy makadamia,a także produkty pochodne z wyjątkiem 
orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych,w tym 
alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego
9.Seler i produkty pochodne
10.Gorczyca i produkty pochodne
11.Nasiona sezamu i produkty pochodne
12.Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w
przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej 
bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z 
instrukcjami wytwórców
13.Łubin i produkty pochodne
14.Mięczaki i produkty pochodne




