Menu

Restauracja

PRZYSTAWKI
CHLEB ZE SMALCEM i ogórkiem z beczki

7,00zł

(Bread with grease and pickle)

GRILLOWANY OSCYPEK z żurawiną

12,00zł

(Traditional polish cheese with cranberry)

PALUCHY drożdżowe

12,00zł

(Crispy spice breadsticks)

ZUPY
ROSÓŁ z makaronem

300ml

7,00zł

300ml

8,50zł

300ml

7,00zł

300ml

8,00zł

150ml
300ml

5,00zł
8,00zł

(Chicken soup with noodles)

ŻUREK z jajkiem podany z pieczywem
(Traditional polish sour soup with egg and bread)

ZUPA POMIDOROWA z makaronem
(Tomato soup with noodles)

ZUPA CEBULOWA z grzankami
(Onion soup with croutons)

BARSZCZ CZERWONY solo (Beetroot soup)
z uszkami

(With dumplings stuffed with meat)

FLAKI WOŁOWE podane z pieczywem

300ml

9,50zł

(Beef guts served with bread)

Uprzejmie informujemy, że czas oczekiwania na
zamówione dania jest uzależniony od ilości Gości
w restauracji oraz zamówień na wynos.
Przyjmowanie zamówień z działu kuchennego do godz. 21:30
*Szczegółowy wykaz alergenów dostępny jest w barze.

ZESTAWY OBIADOWE
FILET DROBIOWY panierowany, ziemniaki, surówka

20,00zł

(Poultry fillet coated in breadcrumbs, potatoes and salad)

KOTLET SCHABOWY panierowany,

21,00zł

ziemniaki, kapusta zasmażana

(Breaded pork chop, potatoes, fried cabbage)

DE VOLAILLE z masłem i koperkiem,

25,00zł

ziemniaki, zestaw surówek
(Chicken stufted with butter, potatoes, set of salads)

FILET zapiekany z brokułem pod serową pierzynką

25,00zł

ziemniaki, surówka
(Chicken fillet with broccoli and cheese, potatoes, salad)

ROLADKA PO WŁOSKU

26,00zł

z suszonymi pomidorami i pesto, ćwiartki ziemniaczane, surówka
(Chicken stuffed with dried tomato and pesto, fried potatoes, salad)

KĄSKI Z KURCZAKA w cieście naleśnikowym

25,00zł

sos 1000 wysp, frytki, surówka

(Chicken nuggets in a pancake batter, dressing, large fries, salad)

POLĘDWICZKI WIEPRZOWE w sosie z suszonych pomidorów 29,00zł
kopytka, zestaw surówek
(Pork tenderloin in a dried tomato sauce, noodles, set of salad)

POLĘDWICZKI WIEPRZOWE w sosie musztardowym

29,00zł

kluski śląskie, zestaw surówek
(Pork tenderloin in mustard sauce, noodles, set of salad)

PÓŁMISEK SZEFA

(Mr. Chef’s dish)

34,00zł

Kotlet po góralsku, filet grillowany, frytki, ziemniaki, zestaw surówek
(Pork chop with bacon, onions and cheese, grilled fillet, large fries, potatoes, set salad)

PÓŁMISEK RODZINNY (Family set)

44,00zł

Roladka drobiowa z serem i papryką, kotlet schabowy z pieczarkami,
chrupiące nuggetsy z kurczaka, ćwiartki ziemniaczane, zestaw surówek
(Chicken fillet stuffed with cheese and red pepper, , pork chop with mushrooms,
chicken nuggets, fried potatoes, set of salad)

PÓŁMISEK FAMILIJNY (Big family set)

59,00zł

Roladka drobiowa z pieczarkami, filet z pomidorem i mozzarellą, polędwiczki w sosie
żurawinowym, kotlet schabowy , ziemniaki , frytki, zestaw surówek
(Chicken fillet stuffed with mushrooms, chicken fillet with tomato and mozzarella, chicken tenderloin
in cranberry sauce, pork chop, potatoes, large fries, set of salad)

GOLONKA WIEPRZOWA
w kapuście podana z musztardą, chrzanem i pieczywem

18,00zł

(Pork knuckle in a fried cabbage served with mustard, horseradish and bread)

MAKARONY
TAGLIATELLE z sosem pieczarkowym

15,00zł

(Tagliatelle with mushroom sauce)

PENNE z kurczakiem, pesto i suszonymi pomidorami

24,00zł

(Penne with chicken breast , pesto and dried tomatoes)

ZESTAW DANIE DNIA*
Codziennie inny zestaw: zupa, II danie, kompot, deser-gratis

15,99zł

(Every day a different set : soup, main course, compote, dessert)

ZESTAWY DLA DZIECI
NUGGETSY drobiowe, frytki, surówka

12,00zł

(Chicken nuggets, large fries, salad)

RYBNE PALUSZKI z fileta, ziemniaki, surówka

12,00zł

(Fish sticks, potatoes, salad)

DANIA Z RYB
PSTRĄG Z PIECA (trout)
ŁOSOŚ w szynce szwarcwaldzkiej

100g
100g

9,00zł
15,00zł

100g

14,00zł

150g

12,00zł

(Salmon fillet in Schwarzwald ham)

ŁOSOŚ w sosie porowym
(Salmon fillet in leek sauce)

FILET Z DORSZA panierowany
(Cod fillet)

DANIA BEZGLUTENOWE
ROSÓŁ z makaronem bezglutenowym

7,50zł

(Chicken soup with gluten-free noodles)

FILET w ziołach prowansalskich
ziemniaki, mix sałat skropiony sokiem z cytryny
(Chicken breast with herbs, potatoes, mix of salads)

* Ilość zestawów ograniczona

(the number of sets is limited)

25,00zł

DODATKI DO DAŃ
ZIEMNIAKI z koperkiem

180g

4,00zł

200g

5,00zł

200g

5,00zł

200g

5,00zł

8szt

7,00zł

4szt

8,00zł

2szt

2,00zł

100ml
100ml

1,50zł
1,50zł

300g

6,00zł

150g

4,00zł

150g

4,00zł

150g

4,00zł

150g

4,00zł

150g

6,00zł

200g

7,00zł

(Potatoes with dill)

FRYTKI
(Large fries)

KULECZKI ZIEMNIACZANE
(Potatoes balls)

ĆWIARTKI
(Potatoes quarters)

KLUSKI ŚLĄSKIE
(Regional noodles)

PLACKI ZIEMNIACZANE ze śmietaną
(Potato pancakes with cream)

BUŁECZKI Z PIECA
(Rolls from the oven)

KETCHUP
SOS CZOSNKOWY (garlic sauce)

SURÓWKI
ZESTAW SURÓWEK
(Set of salads)

MIZERIA
(Cucumber with cream)

MARCHEW z chrzanem/ z żurawiną i miodem
(Carrot salad with horse radish / with cranberry)

SURÓWKA z kapusty pekińskiej
(Nappa cabbage)

SURÓWKA z białej/czerwonej kapusty
(White cabbage salad/ red cabbage salad)

KAPUSTA zasmażana
(Fried cabbage)

WARZYWA gotowane
(Boiled vegetables mix)

Dodatkowe rodzaje surówek – informacja u kelnera
(Additional types of salads- information from the waiter)

SAŁATKI
ZAJAZDOWA

18,00zł

(„Ours„ salad)

Sałata, ogórek, pomidor, kukurydza, cebula czerwona,
papryka, kurczak w panierce, sos winegret
(Ingredients: iceberg lettuce, cucumber, tomato, maize, red onion, pepper,
breaded chicken, vinaigrette dressing)

CEZAR (Cesar salad)

23,00zł

Sałata, pomidorki koktajlowe, grzanki, ser parmezan,
boczek, kurczak, sos
(Ingredients: lettuce, cherry tomatoes, croutons, parmesan cheese, bacon,
chicken breast, sauce)

GRECKA („Greek” salad)

15,00zł

Sałata, ser feta, oliwki, pomidor, ogórek, cebula, sos winegret
(Ingredients: iceberg lettuce, feta cheese, cucumber, tomato, onion, olives,
vinaigrette dressing)

Z KURCZAKIEM

20,00zł

(Chicken salad)

Sałata, pierś z kurczaka, pomidorki koktajlowe, parmezan,
sos musztardowo-miodowy
(Ingredients: iceberg lettuce, chicken breast,cherry tomato, parmesan cheese,
mustard & honey dressing)

DESERY
PUCHAR LODOWY

z owocami i bitą śmietaną

10,00zł

(Ice cream with fruits and whipped cream)

BANANY W CZEKOLADZIE

7,00zł

(Bananas with chocolate)

SERNIK (Cheesecake)
SZARLOTKA z lodami i bitą śmietaną

8,00zł
11,00zł

(Hot apple pie with ice cream)

KOKTAJL OWOCOWY

10,00zł

(Fruit cocktail)

GOFRY z owocami i bitą śmietaną

1szt

10,00zł

1szt

13,00zł

(Waffles with fruits and whipped cream)

GOFRY z lodami i owocami
(Waffles with ice cream and fruits)

PIEROGI ręcznie robione
PIEROGI Z KAPUSTĄ
12szt

13,00zł

(Dumplings with cabbage)

PIEROGI RUSKIE

12szt

12,00zł

10szt

13,00zł

PIEROGI Z TRUSKAWKAMI z sosem waniliowym 10szt

10,00zł

(Russian dumplings)

PIEROGI Z MIĘSEM z sosem czosnkowym
(Dumplings with meat and garlic sauce)
(Dumplings with strawberries and vanilla cream)

PIEROGI Z SEREM I MALINAMI

10szt

12,00zł

10szt

14,00zł

2szt

10,00zł

3szt

7,00zł

2szt

9,00zł

3szt

8,00zł

2szt

12,00zł

(Dumplings with sweet cheese and raspberries)

PIEROGI Z BORÓWKAMI
(Dumplings with berries)

NALEŚNIKI Z SEREM na słodko
(Sweet pancakes with cottage cheese)

NALEŚNIKI Z DŻEMEM
(Pancakes with jam)

NALEŚNIKI Z OWOCAMI
(Pancakes with fruits)

NALEŚNIKI Z KREMEM CZEKOLADOWYM
(Pancakes with chocolate)

NALEŚNIKI ZE SZPINAKIEM
(Pancakes with spinach)

PLACEK PO ZBÓJNICKU

z zestawem surówek

26,00zł

(Huge Hungarian potato pancake with meat, sauce and salads)

PLACEK PO WĘGIERSKU
(Hungarian potato pancake with meat, sauce)

mały

(small)

mały z zestawem surówek (small with salads)
duży

(big)

duży z zestawem surówek (big with salads)

TORTILLA Z KURCZAKIEM

13,00zł
17,00zł
18,00zł
22,00zł
14,00zł

(Chicken tortilla)

TWISTER Z KURCZAKIEM, frytki , sos
(Chicken tortilla with large fries and dressing)

21,00zł

Pizza na grubym cieście z serem w brzegach
Ø 20
ZAJAZDOWA

Ø 30

Ø 40

21,00zł

28,00zł

10,00zł

15,00zł

20,00zł

11,00zł

18,00zł

25,00zł

14,00zł

21,00zł

28,00zł

14,00zł

Sos pomidorowy, ser, grillowany kurczak, pieczarki, kukurydza
(Tomato sauce, mozarella, grilled chicken, mushrooms, maize)

MARGHERITA
Sos pomidorowy, ser, oregano
(Tomato sauce, mozzarella, oregano)

CAPRICIOSA
Sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki, oregano

(Tomato sauce, mozzarella, ham, mushrooms, oregano)

WEGETARIAŃSKA

Sos pomidorowy, ser, pieczarki, kukurydza, pomidor, brokuł, papryka
(Tomato sauce, mozzarella, mushrooms, maize, tomato, broccoli, red pepper)

GÓRALSKA

15,00zł

22,00zł

29,00zł

Sos pomidorowy, ser, kiełbasa wiejska, bekon, cebula, pieczarki, ser wędzony
(Tomato sauce, mozzarella, sausage, bacon, onion, mushrooms, smoked cheese)

SALAMI

14,00zł

21,00zł

28,00zł

Sos pomidorowy, ser, salami, czosnek, feta, oliwki, cebula, pieczarki
(Tomato sauce, mozzarella, salami, garlic, olives, onion, mushrooms)

MEKSYKAŃSKA

15,00zł

22,00zł

29,00zł

Sos pomidorowy, ser, pieczarki, kurczak, kukurydza,
papryka, fasola czerwona, chili
(Tomato sauce, mozzarella, mushrooms, chicken, maize, red pepper, red beans, chili)

DIABLO

15,00zł

22,00zł

29,00zł

Sos pomidorowy, ser, wieprzowina, salami, pieczarki,
oliwki, tabasco, papryczki jalapeño
(Tomato suce, mozzarella, pork, salami, mushrooms, olives, tabasco, jalapeño peppers)

SEROWA

15,00zł

22,00zł

29,00zł

Sos pomidorowy, 4rodzaje serów -mozzarella, feta, camembert, ser wędzony
(Tomato sauce, mozzarella, feta cheese, camembert, smoked cheese)

TONNO

14,00zł

21,00zł

28,00zł

16,00zł

23,00zł

30,00zł

1,70zł
2,20zł
2,70zł

2,20zł
2,70zł
3,20zł

2,70zł
3,20zł
3,70zł

Sos pomidorowy, ser, tuńczyk, oliwki, papryka, cebula
(Tomato sauce, mozzarella, tuna, olives, red pepper, onion)

FREESTYLE
Sos pomidorowy, ser, 4 dowolne składniki

(Tomato sauce, mozzarella, 4 optional ingredients)

Dodatki (Additives)
Warzywa i owoce (Vegetables and fruits)
Mięsne (Meat)
Ser (Cheese)

Pizza na cienkim cieście
Ø 38
ZAJAZDOWA

25,00zł

Sos pomidorowy, ser, grillowany kurczak, pieczarki, kukurydza
(Tomato sauce, mozarella, grilled chicken, mushrooms, maize)

CAPRICIOSA

23,00zł

Sos pomidorowy, ser, pieczarki, szynka, oregano
(Tomato sauce, mozzarella, mushrooms, ham, oregano)

AMERYKAŃSKA

27,00zł

Sos pomidorowy, ser, pieczarki, kurczak gyros,
kurczak chili, prażona cebulka
(Tomato sauce, mozzarella, mushrooms, chicken and spicy chicken, roasted onion)

A’LA KEBAB

30,00zł

Sos ostry, ser, pieczarki, kurczak, kapusta pekińska, ogórek, pomidor, cebula czerwona,
ogórek konserwowy, sos czosnkowy
(Tomato hot sauce, mozzarella, mushrooms, chicken, nappa cabbage, cucumber,
tomatoes, red onion,pickled cucumber, garlic sauce)

TONNO

25,00zł

Sos pomidorowy, ser, tuńczyk, oliwki, papryka, cebula
(Tomato sauce, mozzarella, tuna, olives, red pepper, onion)

PEPPERONI

27,00zł

Sos pomidorowy, ser, pieczarki, wieprzowina, ogórek kiszony,
fasola czerwona, papryka pepperoni, bazylia, chili
(Tomato sauce, mozzarella, mushrooms, pork, pickled cucumber, red beans, pepperoni, basil, chili)

RUCOLA

27,00zł

Sos pomidorowy, ser, pieczarki, szynka parmeńska, oliwki,
pomidorki koktajlowe, świeża rukola
(Tomato sauce, mozzarella, mushrooms, parma ham, olives, cherry tomatoes, fresh rocket)

CHILLI

25,00zł

Sos pomidorowy, ser, pieczarki, salami, ser feta, oliwki,
pomidorki koktajlowe, chili
(Tomato sauce, mozzarella, mushrooms, salami, feta cheese, olives, cherry tomatoes, chili)

WIEJSKA

27,00zł

Sos pomidorowy, ser, pieczarki, boczek, ogórek kiszony,
kiełbasa wiejska, cebula, oregano
(Tomato sauce, mozzarella, mushrooms, bacon, pickled cucumber, sausage, onion, oregano)

FANTAZJA

30,00zł

Sos pomidorowy, ser, 4 dowolne składniki
(Tomato sauce, mozzarella, 4 optional ingredients)

Dodatki (Aditives)
Warzywa i owoce
Mięsne (Meat)
Ser (Cheese)

(Vegetables and fruits)

2,70zł
3,20zł
3,70zł

KAWY I NAPOJE GORĄCE

NAPOJE CHŁODZĄCE

PIWO

SHOTY

DRINKI BEZALKOHOLOWE

DRINKI

