
Witamy w Naszej
Restauracji

  

W imieniu naszym 
i naszego Personelu
życzymy Państwu

smacznego

Dziękujemy zapraszamy
ponownie

Informacja w sprawie obecności alergenów występujących w potrawach
dostępna  jest u obsługi restauracji



Szef Kuchni poleca

Kaczka pieczona luzowana ( ½ kaczki) 
podawana z :

ziemniaczkami po staropolsku 150g
żurawiną 

 smażonymi jabłkami
bukietem surówek 200g

cena zestawu 39,00 zł.

Pieczone polędwiczki wieprzowe
(polędwiczka według wagi 100 g – 9,00zł)

podawane z:
sosem czosnkowym

ziemniaczkami z wody 200g - 6,00zł
bukiet surówek 200g – 6,00zł  

Półmisek Szefa
Trzy rodzaje mięs; polędwica 50g, filet z kurczaka 50g,

 kotlet schabowy 50g
Pieczarki 100g

Frytki 100g
Bukiet surówek 200g

Cena zestawu  32,00 zł

ŻYCZYMY SMACZNEGO



Menu dla maluchów

Zupa pomidorowa z ryżem          200ml        cena 5,00zł

Filet z kurczaka panierowany       cena  11,00zł
 Filet z kurczaka panierowany (50g )podawany z frytkami (50g) i surówką z

marchewki(100g)

Filet z kurczaka w płatkach       cena 11,00zł
Filet z kurczaka (50g) panierowany w płatkach kukurydzianych podawany z

frytkami(50g) i surówką z marchewki (100g)

Przekąski na zimno

Befsztyk tatarski 100g cena  20,00zł
Polędwica wołowa podawana z ogórkiem konserwowym, pieczarkami

konserwowymi i cebulką

Śledzik w oleju      2szt.  cena  10,00zł
Fileciki śledziowe podawane z cebulką i olejem

Śledzik w śmietanie 2szt. cena  10,00zł
Fileciki śledziowe podawane z sałatką z jabłka i cebulki w śmietanie

Śledzik po japońsku 2szt.  cena 11,00zł
Fileciki śledziowe podawane z sałatką; z pieczarek konserwowych, ogórka

konserwowego, kukurydzy, groszka i cebuli w majonezie

Przekąski na ciepło

Pierożki z mięsem  14szt.   cena 8,00zł
opiekane na głębokim tłuszczu podawane z sosem meksykańskim

Pierożki ze szpinakiem 14szt.   cena 7,00zł
opiekane na głębokim tłuszczu podawane z sosem meksykańskim
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Zupy

Zupa ogórkowa 300ml  cena  8,00zł
Zupa z ogórków kiszonych na kwaśnej śmietanie

 
Zupa pomidorowa z ryżem 300ml cena  8,00zł

Delikatna zupa pomidorowa podawana z ryżem

Barszcz czerwony z uszkami 300ml cena  11,00zł
Barszcz gotowany na wywarze z rosołu i buraczków czerwonych z

uszkami z mięsnym nadzieniem

Żurek 300ml cena 11,00zł
Żurek  na zakwasie chlebowym, z grzybami, podawany z jajkiem i

kiełbasą

Flaki 300ml  cena  11,00zł
Flaki wołowe gotowane na wywarze z  rosołu, z kawałkami mięsa 

Bogracz        500ml cena 13,00zł
Zupa węgierska z mięsem wołowym i warzywami

Pieczywo                                           100g cena 1,00 zł
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Mięsa pieczone

Wołowina pieczona w sosie własnym           150g cena 18,00zł

Karkówka pieczona w sosie własnym             150g cena 15,00zł

Polędwiczka wieprzowa pieczona w sosie własnym
 liczona według wagi    100g cena 9,00zł

Mięsa smażone

Kotlet schabowy  100g cena  10,00 zł
Schab panierowany w jajku, mące i bułce tartej

Kotlet po wiedeńsku        100g cena 12,00 zł
Schab panierowany, podawany z jajkiem sadzonym

Kotlet po góralsku   100g cena 12,00 zł
Schab zawijany z serem żółtym smażony na głębokim oleju

Kotlet śmietanowy 100g cena 13,00 zł
Schab smażony podawany z sosem śmietanowo-pieczarkowym

Kotlet de Volaille 100g cena 11,00zł
Filet z kurczaka zawijany z masłem, smażony na głębokim oleju

Filet z kurczaka 100g cena 9,50 zł
               Filet z piersi kurczaka panierowany w mące, jajku i bułce tartej
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Mięsa dla smakoszy

Polędwica       150g cena 20,00 zł
Polędwica wołowa bita , smażona na oleju

Befsztyk z cebulką i pieczarkami       150g cena 22,00 zł
Polędwica wołowa bita , smażona na oleju, serwowana ze smażoną cebulką i

pieczarkami

Golonka po bawarsku  wg wagi 100g cena 5,50 zł
Golonka wieprzowa z kością, gotowana w zalewie  piwnej

Ryby

Pstrąg gotowany  wg wagi 100g cena  6,00zł
Pstrąg gotowany na wodzie z przyprawami podawany z masłem 

czosnkowym

Pstrąg smażony wg wagi 100g cena 6,00zł
Pstrąg smażony na głębokim oleju podawany z masłem 

czosnkowym

Filet z miruny        wg wagi 100g cena 6,00zł
Filet z miruny panierowany w mące, jajku i bułce tartej
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Dodatki

Bukiet surówek 200g cena 6,00zł
Surówka z kapusty białej na majonezie z pomidorem i ogórkiem; surówka z marchewki z
jabłkiem na słodko; surówka z kapusty czerwonej na majonezie z pietruszką i cebulką lub

buraczki czerwone

Surówka z kiszonej kapusty 200g cena  6,00zł.
Surówka z kapusty kiszonej z marchewką, cebulką, kminkiem i olejem

Kapusta pekińska z sosem vinaigrette 200g cena 7,00zł.
Kapusta pekińska z pomidorem, świeżym ogórkiem i marchewką w sosie vinaigrette

Mizeria 200g cena  7,00zł.
Świeże ogórki z cebulką i kwaśną śmietaną

Sałatka zielona 200g cena 7,00zł.
Sałata zielona podawana z pomidorem, ogórkiem świeżym i szczypiorkiem polana kwaśną

śmietaną

Bukiet gotowanych jarzyn 250g cena 7,00zł.
Gotowane jarzyny podawane z masłem

Frytki 100g cena 6,00zł.

Ziemniaki 100g cena  6,00zł.
Ziemniaki gotowane na wodzie, duszone i maszczone masełkiem

Ziemniaki po staropolsku 200g cena 6,00zł.
Ziemniaki w plasterkach opiekane na głębokim tłuszczu podawane z przyprawami

Ryż 100g cena  5,00zł
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Pozostałe dania

Pierogi ruskie 10 szt.   cena  13,00zł.
Pierogi z farszem, z ziemniaków i sera białego  na życzenie serwowane ze

skwarkami, masełkiem lub kwaśną śmietaną

Pierogi z mięsem  10szt.   cena 15,00zł.
Pierogi z farszem mięsnym na życzenie  polane skwarkami, masełkiem lub

kwaśną śmietaną

Pierogi z kapustą i grzybami 10 szt.   cena 14,00zł.
Pierogi z farszem z kapusty kiszonej i pieczarek, na życzenie  polane skwarkami,

masełkiem lub kwaśną śmietaną

Placek po węgiersku  500g     cena 25,00zł.
Chrupiące placki ziemniaczane przełożone gulaszem z mięsa wieprzowego

Placek po węgiersku 1/2  250g     cena 16,00zł
Chrupiący placek ziemniaczany przełożony gulaszem z mięsa wieprzowego

Placki ziemniaczane 3 szt.       cena 10,00zł
Trzy chrupiące placki ziemniaczane serwowane z kwaśną śmietaną

       SER PRAŻONY – zestaw z frytkami i bukietem surówek     cena 15,00zł
              ser i szynka – 140g, frytki-100g, bukiet surówek 100g
 
           Hamburger           cena 7,50zł
         Cheeseburger                                                         cena 8,50zł
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Zestawy śniadaniowe

Śniadanie z kiełbaską
Kiełbaska smażona z cebulką (150g); musztarda, ketchup; ser żółty 50g; masło

25g; pieczywo
Cena 15,00zł. 

Śniadanie z jajecznicą
Jajecznica  z 3 jajek smażona na maśle, na szynce lub  na boczku; ser żółty

50g;masło 25g; pieczywo
Cena 15,00zł.

Śniadanie z białym serkiem
Serek biały mieszany z cebulką i kwaśną śmietaną (100g); pomidor 50g;szynka

50g; masło 25g; pieczywo
Cena 15,00zł.

Śniadanie z paróweczkami
Parówki na ciepło(3szt.) podawane z pomidorem 150g; serem żółtym 50g;

masłem 25g; ketchupem; musztardą i pieczywem
Cena 15,00zł

Śniadanie z jajkami sadzonymi
Trzy jajka smażone na maśle, na szynce lub  na boczku; ser żółty 50g;masło 25g;

pieczywo
Cena 15,00zł.

Śniadanie z tostami
Trzy tosty zapiekane z serem żółtym 50g i szynką 50g podawane z pomidorem

50g i ketchupem
Cena 15,00zł

Śniadanie z płatkami
Płatki kukurydziane 250g podane z ciepłym lub zimnym mlekiem

Cena 8,00zł



NAPOJE   GOR  Ą  CE

   Herbata Lipton z cytryną                   5,00 zł.
   Herbata Ahmed różne smaki 6,00 zł.
          Kawa parzona 6,00 zł.
   Kawa rozpuszczalna 6,00 zł.
          Kawa z ekspresu Nescafe intenso 6,00 zł
          Kawa cappuccino, latte macchiato                8,00 zł

NAPOJE   ZIMNE

Kawa mrożona  200 ml    7,00 zł.
Woda mineralna gazowana 300 ml   3,50 zł.
Woda mineralna niegazowana 300 ml   3,50 zł.
Coca cola                                200 ml   3.50 zł.
Fanta                                                                                            200 ml   3,50 zł.
Sprite      200 ml   3,50 zł.
Tonic 200 ml   3,50 zł.
Nestea 250 ml   3,50 zł

SOKI

Sok pomidorowy 300ml    3,50zł.
Sok pomarańczowy 250 ml   3,00 zł.
Sok grejpfrutowy 250 ml   3,00 zł.
Sok z czarnej porzeczki 250 ml   3,00 zł.
Sok jabłkowy 250 ml   3,00 zł.
Sok bananowy 250 ml   3,00 zł.
Sok jabłko-mięta 250 ml   3,00 zł.
Sok jabłko-wiśnia 250 ml   3,00 zł.

PIWO
Żywiec kufel 300ml   3,50 zł.
Żywiec kufel            500ml   6,00 zł.
Sok do piwa   25 ml  0,50 zł
Piwo w butelce: Żywiec, Warka, Lech, Tyskie          500ml 6,00zł

WÓDKA

Wyborowa, Stock, Krupnik, Soplica, Biały Bocian, Bols               50 ml   4,00 zł
Finlandia    50 ml   6,00 zł



Sałatki

Sałatka z tuńczykiem złapanym w cytrynową sieć
Tuńczyk uśpiony na sałacie w towarzystwie jajka, pomidorków koktajlowych, oliwek i

kukurydzy; zaakcentowany cytrynową nutą

Cena 300g – 15,00 zł

Sałatka z grillowanym kurczakiem
Kurczak grillowany położony na sałacie lodowej z oliwkami, świeżym ogórkiem,

czerwoną cebulką i pomidorkami koktajlowymi pod deszczem prażonego
słonecznika otulone deepem czosnkowym na bazie majonezu 

lub sosem vinaigrette

Cena 300g – 15,00 zł

Desery

Puchar lodowy  200g cena  9,00zł
Lody truskawkowe, śmietankowe, czekoladowe z bitą śmietaną

Naleśniki 2szt. cena 10,00zł.

Naleśniki z białym serem , na słodko,
 podawane z bitą śmietaną i cukrem pudrem

Życzymy smacznego
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