
ZUPY   SOUP

Rosół domowy z makaronem 
Chicken soup with noodles 

7,00 zł

Flaki wołowe 
Tripe soup 

11,50 zł

Rustykalna zupa pomidorowa z przypalaną 
serową grzanką 
The rustic tomato soup with cheese toast 

10,50 zł

Chilijska zupa gulaszowa  
Chilean goulash soup

11,50 zł

SAŁATKI   SALADS

Sałatka z polędwiczkami wieprzowymi i 
serem blue 
Salad with pork tenderloin and blue cheese 

19,50 zł

Sałatka z wątróbką drobiową i sosem 
malinowym 
Salad with chicken liver and raspberry sauce 

18,50 zł

Sałatka z pieczonych buraków z serem 
sałatkowym i prażonym słonecznikiem i 
pestkami dyni
Salad with beets with cheese, sunflower and pumpkin seeds

19,50 zł

Sałatka z grillowanym kurczakiem na 
bukiecie sałat 
Salad with grilled chicken  

18,50 zł



DANIA GŁÓWNE   MAIN DISH

Pierś z kurczaka z kremowym sosem 
szpinakowym podana z makaronem 
pappardelle
Roasted chicken breast with cream
spinach sauce served with pappardelle pasta

27,50 zł

Grillowane roladki ze schabu zawijane w 
boczek podane z kaszą burgul i bukietem sałat 
Grilled pork chop roll wrapped in bacon served with groats and a 
bouquet of salads 

   

26,50 zł

Filet z kurczaka w kremowym sosie z 
parmezanem i pesto podany z makaronem, 
zieloną fasolką i bazylią
Chicken fillet in creamy sauce with parmesan and pesto served 
with pasta, green beans and basil 

26,50 zł

Polędwiczki wieprzowe z sosem z suszonymi 
pomidorami podane z puree ziemniaczanym i 
bukietem sałat 
Pork tenderloin with tomato sauce with mashed potatoes and 
salad bouquet     

28,50 zł

Kurczak chimichurri podany z puree 
ziemniaczanym oraz zieloną fasolką 
szparagową
Chimichurri chicken served with mashed potatoes and green 
beans

26,50 zł



Grillowany schab podany z puree 
ziemniaczanym oraz słodko-kwaśną sałatką 
z pomidorków z ogórkiem 
Grilled pork chop served with mashed potatoes and sweet and 
sour salad of tomatoes with cucumber

25,50 zł

Pieczona golonka serwowana z opiekanymi 
ziemniakami i zasmażaną kapustą
Roast pork knuckle served with roasted potatoes and fried 
cabbagel

32,50 zł

Stek z antrykotu z masłem ziołowym podany ze
smażonymi ziemniakami i warzywami
Beef steak with herbal butter served with fried potatoes and 
vegetables 

37,50 zł

Grillowana karkówka sous-vide z sosem 
pieczeniowym podana z kaszą burgul i 
smażonymi warzywami 
Grilled sous-vide pork neck with groats
and fried vegetables

25,50 zł 

Soczysty kurczak z patelni w sezamie podany z 
ryżem i smażonymi warzywami 
Juicy chicken in a sesame served with rice and fried vegetables

26,50 zł

Halibut na sałatce z pieczonych buraków ze 
szpinakiem serwowany z puree ziemniaczanym
Halibut on a salad of roasted beets and spinach, served with 
mashed potatoes

33,50 zł



Makaron pappardelle z polędwiczką wieprzową
i kurkami w sosie szafranowym 
Pappardelle pasta with pork tenderloin and mushrooms in saffron 
sauce

27,50 zł 

Schab sous-vide z sosem kurkowym podany z 
puree ziemniaczanym i bukietem surówek 
Sous-vide pork chop with chanterelle sauce served with mashed 
potatoes and a a bouquet of salads

27,50 zł

Sandacz w prawdziwkach serwowany z puree 
ziemniaczanym i bukietem sałat
Zander mushrooms served with mashed potatoes and salad 
bouquet 

34,50 zł

Burger wołowy z jajkiem sadzonym i 
chrupiącym boczkiem podany z frytkami
Beef burger with a fried egg and crispy bacon served with fries

18,50 zł

Pierś z kurczaka faszerowana kurkami z puree 
ziemniaczanym i bukietem sałat 
Chicken breast stuffed with mushrooms with mashed potatoes and
salad bouquet

27,50 zł

Tradycyjny kotlet schabowy podany z puree 
ziemniaczanym i zasmażaną kapustą 
Traditional pork chop served with mashed potatoes and salad 

22,50 zł



DANIA MĄCZNE   FLOUR DISH

Pierogi ruskie 
Dumplings

12,50 zł

Pierogi z mięsem z kapustą zasmażaną
Dumplings with meat

14,50 zł

Pancakes serwowane z owocami i syropem 
klonowym
Pancakes served with fruit and maple syrup

11,50 zł

Naleśniki z serem 
Pancakes with cottage cheese 

11,50 zł

Naleśniki na słodko  
Sweet pancakes  

9,50 zł

MENU DLA DZIECI   KIDS MENU

Zupa pomidorowa z makaronem 
The tomato soup with  noodles

      4,50 zł

Rosół domowy z makaronem 
Chicken soup with noodles 

      4,50 zł

Panierowane paluszki z kurczaka z frytkami
Chicken fingers served with fries  

     14,50 zł

Burger drobiowy ze świeżymi warzywami 
Chicken Burger with fresh vegetables 

13,50 zł



ZAKĄSKI   STARTERS

Półmisek mięs pieczonych i wędlin z 
marynatami   (porcja dla 2 osób)
Platter of roasted meats and sausages with picklesn

21,50 zł

Deska serów z winogronami i orzechami 
włoskimi   (porcja dla 2 osób)
Cheese platter with grapes and walnutsn

23,50 zł

Tradycyjny śledź w oleju z cebulką
Herring in oil with onion

10,50 zł

Chrupiąca wątróbka drobiowa na jabłku z 
miksem sałat i żurawiną
Crispy chicken liver on apple with a mixed salad and 
cranberries 

14,50 zł



DESERY   DESSERTS

Domowa szarlotka z sosem waniliowym i bitą 
śmietaną
Apple pie with vanilla sauce and whipped cream

13,50 zł

Ciasto czekoladowe serwowane z lodami 
waniliowymi
Chocolate cake served with vanilla ice cream 

13,50 zł

Gorące maliny z lodami waniliowymi
Hot raspberries with vanilla ice cream

14,50 zł

NAPOJE ZIMNE   COLD DRINKS

Sok wyciskany z cytrusów 0,25l
Juice from citrus

10,00 zł

Coca-Cola/Cola Zero/Fanta/Sprite/Tonic 0,25l

     

4,00 zł

Woda Kropla Beskidu 0,33l     4,00 zł

Fuzetea 0,25l      4,00 zł

Sok Cappy 0,25l     4,00 zł

Burn 0,25l     
7,00 zł



NAPOJE GORĄCE   HOT DRINKS

Kawa  z ekspresu 
Coffee from the machine 

7,00 zł

Kawa Latte Macchiato 
Latte Macchiato 

9,00 zł

Kawa Cappuccino 
Cappuccino coffee 

9,00 zł

Herbata Cammellia
Tee  

5,00 zł

Herbata Richmont dzbanek
Tee 

- Ceylon Gold – wysokogatunkowa, czarna
   herbata cejlońska dojrzewająca w rejonie Kandy

- Earl Grey Blue – mieszanka czarnych herbat 
   podkreślona cytrusowym aromatem bergamotki

- Gunpowder Green – chińska zielona herbata    
   o wytrawnym smaku i ziołowym aromacie

- Green Mint – doskonała zielona herbata 
   Gunpowder z orzeżwiającą miętą pieprzową

- Forest Fruits – aromatyczna kompozycja 
   słodkich owoców leśnych z hibiskusem

- Mexican Dream – efektowna kompozycja 
   owoców, hibiskusa, płatków dzikiej róży i 
   korzennych przypraw

- Black Chili Chocolate – połączenie 
   doskonałych czarnych herbat z głębokim akcentem
   czekolady i chili

- Fruit Ginger – niezwykła kompozycja owoców 
   tropikalnych z akcentem imbirowym

8,00 zł


