Menu

Restauracja

PRZYSTAWKI
CHLEB ZE SMALCEM

8,00zł

i ogórkiem kiszonym (2kanapki)

(Bread with grease and pickle)

SEREK PROSTO Z BACÓWKI wędzony, grillowany z żurawiną (3szt)

18,00zł

(Traditionalpolishcheese with cranberry)

ZUPY
TRADYCYJNY ROSÓŁ z makaronem własnego wyrobu

300ml

13,00zł

ŻUREK z wiejskim jajkiem podany z pieczywem

300ml

15,00zł

300ml

14,00zł

300ml

15,00zł

250ml
300ml
300ml

7,00zł
14,00zł
17,00zł

250ml

12,00zł

(Chicken soup with home made noodles)

(Traditional polish sour soup with egg and bread)

BULION POMIDOROWY z parmezanową grzanką
(Tomato soup withparmesan toast)

KREM Z BIAŁYCH WARZYW z grzanką
(Cream of white vegetables with toast)

BARSZCZ CZERWONY na własnym zakwasie
solo (Beetroot soup)
z uszkami (With dumplingsstuffed with meat)
FLAKI WOŁOWE podane z pieczywem
(Beef guts served with bread)

ZESTAWY DLA DZIECI
ZUPKA POMIDOROWA z makaronem
(Tomato soup with noodles)

NUGGETSY drobiowe, frytki, surówka (310g)

20,00zł

(Chicken nuggets, large fries, salad)

FILECIK w cieście naleśnikowym, ziemniaki, surówka (350g)

19,00zł

(Chicken fillet in pancake batter, potatoes, salad)

DANIA Z RYB(WEDŁUG WAGI)
PSTRĄG Z PIECA (trout)
ŁOSOŚ w sosie porowym

100g
100g

16,00zł
17,00zł

100g

18,00zł

100g

15,00zł

300ml

13,00zł

(Salmonfillet in leeksauce)

ŁOSOŚ w szynce szwarcwaldzkiej
(Salmon fillet in Schwarzwald ham)

FILET Z DORSZA panierowany
(Cod fillet)

DANIA BEZGLUTENOWE
ROSÓŁ z makaronem bezglutenowym
(Chicken soup with gluten-free noodles)

ROLADKA dietetyczna nadziewana suszonym pomidorem
ziemniaki, mix sałat skropiony sokiem z cytryny(580g)

(Chicken stuffed with dried tomatoes, potatoes, mix of salads)

36,00zł

ZESTAWY OBIADOWE
FILET DROBIOWY panierowany, frytki, surówka (690g)

29,00zł

TRADYCYJNY SCHABOWY smażony na smalcu,

31,00zł

(Poultryfilletcoatedin breadcrumbs,largesfries,salad)

ziemniaki, kapusta zasmażana (550g)

(Breaded pork chop, potatoes, friedcabbage)

DE VOLAILLE z masłem i koperkiem,
ziemniaki, bukiet trzech surówek

34,00zł

(800g)

(Chicken stufted with butter, potatoes, set of salads)

POLĘDWICZKI WIEPRZOWE podane z tradycyjnym serkiem z bacówki

39,00zł

i żurawiną, łódeczki ziemniaczane, mix sałat z sosem vinegret (400g)
(Pork tenderloin with traditionalpolishcheese and cranberry, friedpotatoes, salad)

MEDALION drobiowy nadziewany serem pleśniowym
crispersy ziemniaczane, surówka

37,00zł

(400g)

(Chicken stuffed with camembert, friedpotatoes, salad)

POLĘDWICZKI drobiowe w piwnym cieście marynowane w sambalu
frytki, sos 1000wysp

33,00zł

(580g)

(Chicken tenderloinmarinated in sambal and beercake, large fries,1000 islandssauce)

PÓŁMISEK SZEFA(Chef’s set)

46,00zł

Kotlet po góralsku z boczkiem i cebulą zapiekany z serkiem wędzonym,
Filet w ziołach prowansalskich, ziemniaki, frytki, bukiet trzech surówek (1000g)
(Breaded pork chop with smokedcheese, bacon and onion, chicken fillet with
herbes de Provence, potatoes, largesfries,set of salad)

PÓŁMISEK RODZINNY(Family set)

59,00zł

Roladka drobiowa z serem cammembert i żurawiną, kotlet schabowy,
polędwiczki drobiowe w sosie koperkowym, crispersy ziemniaczane,
zestaw surówek(1300g)
(Chicken filletstuffed with camembert and red cranberry, pork chop,
chicken tenderloin in dillsauce, potatoesslices, set of salad)

PÓŁMISEK FAMILIJNY (Big family set)

69,00zł

Kulka drobiowa z brokułem, kotlet tęcza z marchewką i pieczarkami zapiekany,
chrupiące kąski z kurczaka w panko, polędwiczki w sosie musztardowym,
ziemniaki, frytki, zestaw surówek(2150g)
(Chicken filletstuffed with broccoli, chicken fillet with carrot, muschroom and cheese, chicken
nuggets, pork tenderloin in mustardsauce, potatoes, large fries, set of salad)

GOLONKA wieprzowa przednia (orientacyjna waga300-400g)

32,00zł

w kapuście podana z musztardą, chrzanem i pieczywem

(Pork knuckle in a friedcabbageserved with mustard, horseradish and bread)

ZESTAW DANIE DNIA*
Codziennie inny zestaw: zupa, II danie, kompot, deser-gratis
(Everyday a different set : soup, maincourse, compote, dessert-free)

*Ilość zestawów ograniczona

(the number of sets is limited)

26,99zł

MAKARONY
TAGLIATELLE w sosie pieczarkowym(400g)

26,00zł

PENNE z bazyliowym pesto,

31,00zł

(Tagliatelle in mushrooms sauce)

suszonymi pomidorami i piersią z kurczaka oprószone parmezanem (530g)
(Penne with chicken breast , pesto and dried tomatoes)

FARFALLE w sosie śmietanowym z brokułem i piersią z kurczaka(650g) 32,00zł
(Farfalle in cream sauce with broccoli and chicken breast)

PLACKI PO WĘGIERSKU
z gulaszem wieprzowym

(Hungarianpotatopancake with pork sauce)

MAŁY(small) (760g)
MAŁY z bukietem surówek (small with set of salads)(840g)
DUŻY(big)(980g)
DUŻY z bukietem surówek (big with set of salads)(1060g)

23,00zł
29,00zł
29,00zł
36,00zł

PIEROGI ręcznie robione
Z KAPUSTĄ

12szt

19,00zł

12szt

18,00zł

10szt

20,00zł

10szt

18,00zł

Z SEREM na słodko

2szt

19,00zł

Z DŻEMEM

3szt

13,00zł

ZE SZPINAKIEM

2szt

20,00zł

(Dumplings with cabbage)

RUSKIE
(Russian dumplings)

Z MIĘSEM i sosem czosnkowym
(Dumplings with meat and garlicsauce)

Z SEREM I MALINAMI
(Dumplings with sweetcheese and raspberries)

NALEŚNIKI
(Sweetpancakes with cottage cheese)
(Pancakes with jam)
(Pancakes with spinach)

TORTILLE
TORTILLA Z KURCZAKIEM (350g) (Chicken tortilla)
TWISTER Z KURCZAKIEM, frytki, sos (540g)
(Chicken tortilla with large fries and dressing)

20,00zł
28,00zł

SAŁATKI
ZAJAZDOWA

31,00zł

(„Ours„ salad)

Sałata, ogórek, pomidor, kukurydza, cebula czerwona,
papryka, kurczak w panierce, sos winegret (600g)
(Ingredients: iceberglettuce, cucumber, tomato, maize, red onion,
pepper,breaded chicken, vinaigrette dressing)

CEZAR(Cesar salad)

34,00zł

Sałata, pomidorki koktajlowe, grzanki, ser parmezan,
boczek, kurczak, sos anchovies (640g)
(Ingredients: lettuce, cherry tomatoes, croutons, parmesan cheese,
bacon, chicken breast, sauce)

GRECKA(„Greek” salad)

27,00zł

Sałata, ser favita, oliwki, pomidor, ogórek, cebula czerwona,
sos winegret (400g)

(Ingredients: iceberglettuce, favita cheese, cucumber, tomato, red onion, olives,
vinaigrette dressing)

Z KURCZAKIEM

30,00zł

(Chicken salad)

Sałata, pierś z kurczaka, pomidorki koktajlowe, prażony słonecznik,
sos czosnkowy (380g)

(Ingredients: iceberg lettuce, chicken breast,cherry tomato, roasted sunflower seeds, garlic dressing)

FIT

30,00zł

(Fit salad)

Mix sałat, marynowany burak, ser camembert, mandarynka,
cebula czerwona, płatki migdałów, sos winegret, (380g)

(Ingredients: salad mix, marinated beetroot,camembert,tangerine,red onion,almond flakes,vinaigrette dressing)

DODATKI DO DAŃ
ZIEMNIAKI z koperkiem (Potatoes with dill)
180g
FRYTKI(Large fries)
200g
ĆWIARTKI ZIEMNIACZANE,CRIPERSY(Potatoesquarters) 200g
KLUSKI ŚLĄSKIE (Regionalnoodles)
8szt
PLACKI ZIEMNIACZANE ze śmietaną
4szt
(Potatopancakes with cream)

BUŁECZKI Z PIECA(Rolls from the oven)
KETCHUP, SOS CZOSNKOWY(garlic sauce)

5,50zł
8,00zł
9,00zł
10,00zł
12,00zł

2szt
100ml

3,50zł
3,00zł

300g
150g
150g
150g
150g

11,00zł
7,00zł
7,00zł
7,00zł
7,00zł

150g

8,00zł

SURÓWKI
ZESTAW SURÓWEK(Set of salads)
MIZERIA (Cucumber with cream)
MARCHEW z żurawiną i miodem(Carrotsalad with cranberry)
SURÓWKA z kapusty pekińskiej (Nappa cabbage)
SURÓWKA z białej/czerwonej kapusty
(White cabbagesalad/ red cabbagesalad)

KAPUSTA zasmażana (Friedcabbage)

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

Pizza na cienkim cieście
Ø 38
ZAJAZDOWA

36,00zł

Sos pomidorowy, ser, kurczak, pieczarki, kukurydza
(Tomatosauce, chesse, chicken, mushrooms, maize)

CAPRICIOSA

33,00zł

Sos pomidorowy, ser, pieczarki, szynka, oregano
(Tomatosauce, chesse, mushrooms, ham, oregano)

AMERYKAŃSKA

39,00zł

Sos pomidorowy, ser, pieczarki, kurczak gyros, kurczak chili, prażona cebulka
(Tomatosauce, chesse, mushrooms, chicken and spicy chicken, roastedonion)

A’LA CHEF

41,00zł

Sos pomidorowy, ser, kurczak,salami, szynka, pieczarki, cebula
(Tomatosauce, chesse, chicken, salami, ham, mushrooms, onion)

BBQ

37,00zł

Sos barbecue, ser, bekon, kukurydza, cebula czerwona,
(Barbecuesauce, chesse, bacon, maize, red onion)

TONNO

37,00zł

Sos pomidorowy, ser, tuńczyk, czarne oliwki, papryka, cebula
(Tomatosauce, chesse, tuna, black olives, red pepper, onion)

RUCOLA

40,00zł

Sos pomidorowy, ser, pieczarki, szynka szwarcwaldzka, czarne oliwki,
pomidorki koktajlowe, świeża rukola
(Tomatosauce, chesse, mushrooms, ham, black olives, cherrytomatoes, freshrocket)

CHILLI

35,00zł

Sos pomidorowy, ser, pieczarki, salami, ser favita, czarne oliwki,
pomidorki koktajlowe, chili
(Tomatosauce, chesse, mushrooms, salami, favita cheese, black olives, cherrytomatoes, chili)

WIEJSKA

36,00zł

Sos pomidorowy, ser, pieczarki, boczek, ogórek kiszony,
kiełbasa wiejska, cebula, oregano
(Tomatosauce, chesse, mushrooms, bacon, pickledcucumber, sausage, onion, oregano)

FANTAZJA

42,00zł

Sos pomidorowy, ser, 4 dowolne składniki
(Tomatosauce, chesse, 4 optionalingredients)

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

4,00zł
5,00zł
6,00zł

Pizza na grubym cieście z serem w brzegach

ZAJAZDOWA

Ø 20

Ø 30

Ø 40

17,00zł

30,00zł

38,00zł

14,00zł

23,00zł

29,00zł

16,00zł

27,00zł

34,00zł

18,00zł

30,00zł

38,00zł

Sos pomidorowy, ser, kurczak, pieczarki, kukurydza
(Tomatosauce, chesse, chicken, mushrooms, maize)

MARGHERITA
Sos pomidorowy, ser, oregano
(Tomatosauce, chesse, oregano)

CAPRICIOSA
Sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki, oregano
(Tomatosauce, chesse, ham, mushrooms, oregano)

WEGETARIAŃSKA

Sos pomidorowy, ser, pieczarki, kukurydza, pomidor, brokuł, papryka
(Tomatosauce, chesse, mushrooms, maize, tomato, broccoli, red pepper)

GÓRALSKA

19,00zł

31,00zł

39,00zł

Sos pomidorowy, ser, kiełbasa wiejska, bekon, cebula, pieczarki, ser wędzony
(Tomatosauce, chesse, sausage, bacon, onion, mushrooms, smokedcheese)

MEKSYKAŃSKA

19,00zł

31,00zł

39,00zł

Sos pomidorowy, ser, pieczarki, kurczak, kukurydza, papryka, fasola czerwona, chili
(Tomatosauce, chesse, mushrooms, chicken, maize, red pepper, red beans, chili)

DIABLO

19,00zł

31,00zł

39,00zł

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

FREESTYLE

21,00zł

34,00zł

42,00zł

3,00zł
4,00zł
4,00zł

3,50zł
4,50zł
5,00zł

4,00zł
5,00zł
6,00zł

Sos pomidorowy, ser, 4 dowolne składniki
(Tomatosauce, chesse, 4 optionalingredients)

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

DESERY
PUCHAR LODOWY

17,00zł

z owocami i bitą śmietaną(330g)

(Icecream with fruits and whippedcream)

SERNIK z wiśniową konfiturą (330g)

16,00zł

CZEKOLADOWE ciasto z gorącym sosem malinowym

16,00zł

Cheesecake withcherry confection)

oblane białą czekoladą

(210g)

Chocolatecake with hot raspberry sauce, in white chocolate )

SZARLOTKA z lodami i bitą śmietaną

18,00zł

(240g)

(Hot applepie with icecream)

GOFRY z owocami i bitą śmietaną

1szt

(Waffles with fruits and whippedcream)

BANANY smażone z miodem podane z

lodami

(200g)

(Hot fried banana in honey with icecream and whippedcresam

17,00zł
17,00zł

KAWY I HERBATY
KAWA PARZONA (250ml)(Brewedcoffee)
KAWA ROZPUSZCZALNA (250ml) (Instant coffee)
KAWA Z EKSPRESU(250ml)(Black coffee)
CAFFE LATTE(200ml)
CAFFE LATTE ciasteczkowe(200ml)
CAFFE LATTE pumpkin spice(200ml)
CAPPUCCINO espresso z mlekiem i mleczną pianą(250ml)
CAFFE MOCHA

7,00zł
7,00zł
9,00zł
12,00zł
14,00zł
14,00zł
12,00zł
13,00zł

espresso z mlekiem i mleczną pianką z dodatkiem czekolady(200ml)

ESPRESSO (70ml)
HERBATA czarna /zielona/ owocowa(400ml) (black/green/fruittea)
HERBATA ROZGRZEWAJĄCA zielona z cytrusami (300ml)
HERBATA ROZGRZEWAJĄCA malina z pomarańczą (300ml)
HERBATA ROZGRZEWAJĄCA z wiśniówką (300ml)
GORĄCA CZEKOLADA z bitą śmietaną i pankami
MLEKO DO KAWY(50ml)
(coffee milk)

9,00zł
7,00zł
15,00zł
15,00zł
16,00zł
16,00zł
0,50zł

NAPOJE CHŁODZĄCE

PIWO

ALKOHOLE

SHOTY

DRINKI BEZALKOHOLOWE

DRINKI

