Śniadania
Breakfast
(śniadania podajemy do godz. 13. W zestawie pieczywo, masło, dżem, sok lub nektar)
breakfast: 9:00- 13:00. Set contains: bread, butter, jam, juice or nectar

Jajecznica z 3 jaj – ZESTAW

15.00 zł

Scrambled eggs (3 eggs) – SET

Jajecznica po chłopsku z 3 jaj (wędlina, cebula) – ZESTAW

20.00 zł

Scrambled eggs with cured meat and onion ( 3 eggs) – SET

Sałatki
Salads
Sałatka grecka

300g 28.00 zł

Greek salad

Sałatka z grillowanym kurczakiem

300g 32.00 zł

Salad with grilles chicken

Sałatka z tuńczykiem
Salad with tuna

300g 32.00 zł

Zestawy obiadowe
Dinner sets
ZESTAW DNIA (od pon. do sob.) *oprócz świąt
- zupa dnia, drugie danie, kompot

1szt. 20.00/25,00 zł *

Soup of the day, main course and compote

ZESTAW DNIA Deluxe (od pon. do sob.)*oprócz świąt
- zupa dnia, drugie danie, kompot

1szt. 30.00 zł

Soup of the day, main course and compote

ZESTAW DNIA Super Deluxe (w nd i święta)
- zupa dnia, drugie danie, kompot

1szt. 35.00 zł

Soup of the day, main course and compote

Schab po chłopsku, ziemniaki opiekane, surówka

1szt. 32.00 zł

Grilled pork chop with sauce (bacon, sausage, paprika, onion,
cucumber in brine), baken potatoes and salads

Rolada drobiowa faszerowana szpinakiem,
ziemniaki opiekane, surówka

1szt. 32.00 zł

Rolled chicken breast fillet with spinach filling, baken potatoes and salads

Szpinakowy rarytas z piersi kurczaka,
ziemniaki opiekane, surówka

1szt. 38.00 zł

Chicken breast with spinach, baken potatoes and salads

Łosoś z grilla, ziemniaki opiekane/ryż, jarzyny gotowane
Grilled salmon, baken potatoes/rice, boiled vegetables

*o szczegóły proszę pytać kelnera

1szt. 50.00 zł

Zupy
Soup
Barszcz czerwony solo

200ml. 7.00 zł

Red borsch, neat

Barszcz czerwony z kołdunami

400ml. 17.00 zł

Red borsch with dumplings

Żurek galicyjski

400ml. 14.00 zł

Old-Polish sour cream soup

Flaczki wołowe

400ml 17.00 zł

Beef tripe soup

Rosół z makaronem

400ml. 9.00 zł

Chicken soup with pasta

Pomidorowa

400ml. 9.00 zł

Tomato soup

Gulaszowa

400ml. 18.00 zł

Pork soup

Zupa grzybowa
Mushroom soup

400ml. 14.00 zł

Dania z drobiu
Poultry Dishes
Filet drobiowy z grilla

150g 22.00 zł

Grilled chicken breast fillet

Kotlet z kurczaka

130g 17.00 zł

Chicken breast fillet in traditional coating

Kotlet De’Volaille

170g 25.00 zł

De’Volaille chop with butter

Rolada drobiowa faszerowana
pieczarkami i serem

120 g 20.00 zł

Rolled chicken breast fillet with champignon and cheese

Rolada drobiowa faszerowana szpinakiem
Rolled chicken breast fillet with spinach filling

120 g 20.00 zł

Dania z wieprzowiny
Pork Dishes

Kotlet schabowy

130g 17.00 zł

Pork chop

Pieczeń z sosem

100g 16.00 zł

Roast with sauce

Golonka bez kości (na wagę)

100g 12.00 zł

Pork knuckle – boneless (by weight)

Gulasz

200g 19.00 zł

Stew

Schab z pieczarkami i serem

130g 22.00 zł

Loin with champignons

Dania z ryb
Fish Dishes
Filet z mintaja w cieście lub w panierce

100g 10.00 zł

Pollack in batter or traditional coating

Filet z dorsza z patelni (na wagę)
Cod of frying pan (by weight)

100g 13.00 zł

Dania jarskie i półmięsne
Vegetable and Semi-meat Dishes
Pierogi ruskie

8szt. 15.00 zł

Pierogi (traditional Polish dumplings) with cottage cheese and potato filling

Pierogi z kapustą i grzybami

8szt. 16.00 zł

Pierogi with cabbage and mushroom filling

Pierogi z mięsem

8szt. 17.00 zł

Pierogi with minced-meat filling

Pierogi ze szpinakiem

8szt. 17.00 zł

Pierogi with spinach

Placki po węgiersku
Hungarian-style fried potato cakes

4szt. 32.00 zł

Pizza 33 cm/40 cm
MARGHERITA
sos pomidorowy, ser, oregano

23zł / 33zł

tomato sauce, cheese, oregano

WĘDLINA (HAM)
sos pomidorowy, ser, wędlina, pieczarki, kukurydza

27zł / 37 zł

tomato sauce, cheese, ham, champignons, corn

SALAMI
sos pomidorowy, ser, salami, pieczarki, cebula

30 zł/ 40 zł

tomato sauce, cheese, salami, champignons, onion

KURCZAK (CHICKEN)
sos pomidorowy, ser, kurczak, kukurydza, pomidor

30 zł / 40zł

tomato sauce, cheese, chicken, corn, tomato

TUŃCZYK (TUNA)
sos pomidorowy, ser, tuńczyk, cebula, pomidor

30 zł / 40 zł

tomato sauce, cheese, tuna, onion, tomato

DODATKI do pizzy
Extras for pizza

ser, szynka, kiełbasa, salami, kurczak, tuńczyk
cheese, ham, sausage, salami, chicken, tuna

4zł / 5zł

oliwki, ananas, brokuły, pieczarki, pomidor, kukurydza, cebula,
fasola, ogórek konserwowy
olives, pineapple, broccoli, champignons, tomato, corn, onions, bean, dill pickle

3zł / 4zł

Coś na słodko
Something sweet

Domowa szarlotka

1szt. 9.00 zł

Apple pie

Domowa szarlotka z lodami i bitą śmietaną

1 szt. 16.00 zł

Apple pie with ice-creams and whipped cream
Pancakes with cheese, coating and whipped cream

Dania dla dzieci
Menu for Kids
Nuggetsy (4szt.), frytki, surówka
-ZESTAW

22.00 zł

Nuggets (4), french fries, salad - SET

Klopsiki (2szt.) z sosem, frytki lub ziemniaki,
surówka – ZESTAW

20.00 zł

Meatballs (2) with sauce, french fries or potatoes, salad – SET

Naleśnik z dżemem, polewą i bitą śmietaną
Pancake with jam, coating and whipped cream

1szt. 12.00 zł

Dodatki
Extras
Frytki

100g 6.00 zł

Chips

Ziemniaki pieczone

100g 8.00 zł

Baken potatoes

Ziemniaki gotowane

200g 6.00 zł

Boiled potatoes

Pieczywo

100g 3.00 zł

Bread

Musztarda

30g 3.00 zł

Mustard

Ketchup

30g 2.00 zł

Chrzan

30g 2.00 zł

Horseradish sauce

Śmietana

50ml 4.00 zł

Sour cream

Opakowanie na wynos
Packaging

1szt. 2.00 zł

Surówki
Salads

Mizeria

150g 9.00 zł

Cucumber salad

Sałatka z pomidorów

150g 9.00 zł

Tomato salad

Buraczki

150g 8.00 zł

Beetroot

Surówka z marchewki

150g 8.00 zł

Carrot salad

Surówka z kapusty

150g 8.00 zł

Cabbage salad

Zestaw surówek
Salad platter

150g 8.00 zł

Zimne napoje
Cold drinks
Pepsi , Mirinda, 7UP lub Schweppes

0,2l 6.00 zł

Pepsi , Mirinda, 7UP or Schweppes

Red Bull

250ml 12.00 zł

Sok lub nektar
pomarańczowy, grejpfrutowy, czarna porzeczka,
jabłkowy, multiwitamina, bananowy, pomidorowy

250ml 6.00 zł

Juice (orange, grapefruit, blackcurrant, apple, multiwitamin, banana, tomato)

Woda mineralna gazowana/niegazowana

0,3l 6.00 zł

Gorące napoje
Hot drinks

Herbata (różne smaki) z cytryną

6.00 zł

Tea (different taste) with lemon

Kawa z ekspresu (Americano)

8.00 zł

Drip coffee

Espresso - mała, mocna, czarna

7.00 zł

(small, strong, black)

Ristretto - bardzo mała, bardzo mocna, czarna

7.00 zł

(very small, very strong, black)

Café Latte - espresso z dużą ilością gorącego mleka

12.00 zł

(espresso with lots of milk)

Latte Waniliowa/ Orzechowa
Kawa z syropem waniliowym/ orzechowym i bitą śmietaną

16.00 zł

Vanilla Latte (coffee with vanilla/nut syrup and whipped cream)

Latte Macchiato – kawa na spienionym mleku

12.00 zł

Frothed milk for coffee

Mocha – kawa z gorącą czekoladą

15.00 zł

Coffee with hot chocolate

Cappuccino – kawa z gęstą, mleczną pianką,posypana czekoladą

8.00 zł

Coffee with whipped cream, sprinkle chocolate

Kawa parzona

7.00 zł

Coffee with grounds

Gorąca czekolada

12.00 zł

Hot chocolate

Dodatkowa bita śmietana

3.00 zł

Whipped cream

Dodatkowy syrop
Syrup

3.00 zł

ALKOHOLE
Piwa – o aktualnie dostępne piwa beczkowe oraz butelkowe
prosimy pytać w barze
Gin (50ml)
Gin lubuski

10.00 zł

Koniak (50ml)
Cognac
Hennesy V.S.

25.00 zł

Likiery (50ml)
Liqueur

Advocat

10.00 zł

Amaretto

10.00 zł

Bailey’s

14.00 zł

Blue Curacao

12.00 zł

Jagermeister

12.00 zł

Malibu

12.00 zł

Passoa

12.00 zł

Sheridan

14.00 zł

Brandy (50ml)
Metaxa ***

9.00 zł

Metaxa *******

20.00 zł

Metaxa ************

25.00 zł

Stock’84

12.00 zł

Rum (50ml)
Bacardi Limon

15.00 zł

Bacardi Superior

15.00 zł

Havana Club

15.00 zł

Tequila (50ml)
Sierra Gold

16.00 zł

Sierra Silver

16.00 zł

Wermuty (100ml)
Martini Bianco

12.00 zł

Martini Rose

12.00 zł

Martini Rosso

12.00 zł

Martini Extra Dry

12.00 zł

Whisky (50ml)
Ballantines

13.00 zł

Jack Daniel’s

15.00 zł

Johnnie Walker Red Label

15.00 zł

Johnnie Walker Black Label

20.00 zł

Wina musujące
Cin & Cin Spumante
białe i czerwone

750 ml 45.00 zł

Wódki (50ml)
Vodka
Absolut

8.00 zł

Absolwent

6.00 zł

Bols

6.00 zł

Finlandia

8.00 zł

Gorzka żołądkowa

6.00 zł

Krupnik

6.00 zł

Pan Tadeusz

6.00 zł

Smirnoff

6.00 zł

Soplica

6.00 zł

Wyborowa

6.00 zł

Żubrówka

6.00 zł

Żubrówka biała

6.00 zł

