ZAPRASZAMY CODZIENNIE OD 11:00 DO 22:00
WELCOME EVERY DAY FROM 11:00 A.M. TO 10:00 P.M
Z RADOŚCIĄ OFERUJEMY NASZYM GOŚCIOM / WITH PLEASURE WE OFFER OUR GUESTS
❖ Szybkie przekąski dla zapracowanych
❖ Fast snacks for busy ones
❖ Obiady domowe dla tradycjonalistów
❖ Homemade meals for traditionalists
❖ Dania dla smakoszy
❖ Fancy dinners for gourmets
❖ Specjały kresowe
❖ Borderline cuisine
❖ Zdrową kuchnię - dbającym o zdrowe odżywianie się
❖ Healthy kitchen - for ones caring about healthy diet
❖ Kuchnię jarską dla wegetarian
❖ Vegetarian cuisine
❖ Dania dla dzieci
❖ Menu for children
❖ Przekąski do alkoholu
❖ Snacks with alcohol
❖ Desery oraz bar
❖ Desserts and bar

ŻYCZYMY SMACZNEGO!
ENJOY YOUR FOOD!

KUCHNIA DOMOWA
HOMEMADE CUISINE

Danie Dnia – zupa, II danie, kompot
Dish of the day - soup, main course, compote

20 zł
6 zł

Rosół z makaronem
Chicken broth with noodles

21 zł

Placek po węgiersku
Gipsy hash brown
Schabowy, ziemniaki opiekane, surówka
Pork chop in crispy nuts coating, baked potatoes, salad

20 zł

Devolay, frytki , zestaw surówek
Chicken breast stuffed with broccoli and cream cheese, french fries, salads

22 zł

Rumsztyk z fasolką szparagową
Rump Steak with green beans

20 zł

Golonka
Pork knuckle

33 zł

Ryba w cieście, frytki, kapusta kiszona
Fish in pastry, french fries, pickled cabbage

24 zł

ŻYCZYMY SMACZNEGO!
ENJOY YOUR FOOD!

KUCHNIA WEGETARIAŃSKA
VEGETARIAN CUISINE

Sałata jesienna z jajkiem
Autumn salad with egg

16 zł

Sałata grecka
Greek salad

17 zł

Pierogi ruskie podane ze śmietaną
Russian potato-cottage cheese dumplings served with sour cream

14 zł

Ziołowe placki ziemniaczane z warzywami z sosem śmietanowym
Herb hash browns with vegetables and sour cream sauce

12 zł

Dorsz zapiekany w sosie pomidorowym z warzywami
Baked cod in tomato sauce with vegetables

ŻYCZYMY SMACZNEGO!
ENJOY YOUR FOOD!

30 zł

KUCHNIA DLA SMAKOSZY
FANCY CUISINE FOR GOURMETS

Krem z białych warzyw z grzankami ziołowo - czosnkowymi
Cream of white vegetables with Garlic - herbal croutons

8 zł

Polędwiczki w sosie pieczeniowym z kopytkami z mieszanką sałat
z dodatkiem pomidorów koktajlowych
Sirloin steaks in gravy with potato dumplings and mix of salads
with the addition of cherry tomatoes

26 zł

Kawałki soczystej wołowiny z sosem borowikowym z babeczkami
ziemniaczanymi
Pieces of juicy beef with boletus sauce served with potato muffins

28 zł

Filet z indyka w szynce parmeńskiej, nadziewany suszonymi pomidorami i
serem pleśniowym, podany z kulkami ziemniaczanymi i surówką
Turkey fillet with prosciutto, to stuff dried tomatoes and blue cheese, served
with potato dumplings and salad

26 zł

ŻYCZYMY SMACZNEGO!
ENJOY YOUR FOOD!

ZDROWA KUCHNIA
HEALTHY CUISINE

Sałata z łososiem
( Sałata, łosoś, warzywa marynowane, krem z octu balsamicznego )

20 zł

Salad with salmon

( Lettuce, salmon, pickled vegetables, cream of balsamic vinegar )

Sałata grecka
Greek salad

17 zł

Grillowana pierś kurczaka, ryż, sałatka ze świeżych warzyw
Grilled chicken breast served with rice and salad

22 zł

Łosoś podany na sosie cytrynowym, bukiet jarzyn, ryż
Salmon served on lemony sauce, vegetables, rice

36 zł

Makaron penne z piersią kurczaka ze szpinakiem, oliwkami i suszonymi
pomidorami
Penne pasta with chicken, olives and sun-dried tomatoes

20 zł

ŻYCZYMY SMACZNEGO!
ENJOY YOUR FOOD!

PRZEKĄSKI NA SZYBKO
SNACKS

Sałata grecka
Greek salad

17 zł

Sałata z pieczonym kurczakiem

19 zł

( Warzywa, sos tysiąca wysp, cebula prażona )

Salad with chicken
( Vegetables, roasted onion, dressing )

Sałata z karmelizowanym boczkiem i grzankami
( Mix sałat, boczek, ser pleśnowy, sos vinegret z musztardą francuską )

18 zł

Salad with caramelized bacon and sun-dried tomatoes
( Mix salad, bacon, blue cheese, sun-dried tomatoes, garden sauce )

Befsztyk tatarski
( Ligawa, surowe jajko, cebula, ogórek konserwowy, pieczywo )

27 zł

Tatar - steak
( Minced raw beef steak with raw yolk, onion, pickled cucumbers and pickled
mushrooms )

Mix orientalny
( Krewetki w cieście, sajgonki, z sosem koperkowym i chili )

18 zł

Oriental mix
( Shrimps in pastry, spring rolls served with dill sauce or chili sauce )

8 zł

Zupa gulaszowa
Goulash soup

ŻYCZYMY SMACZNEGO!
ENJOY YOUR FOOD!

PRZEKĄSKI DO ALKOHOLU
ALCOHOL SNACKS

Deska swojskich wędlin mała/ duża
Board of homemade cold cuts small/ big
Befsztyk tatarski
( Ligawa, surowe jajko, cebula, ogórek konserwowy, pieczywo )

32 zł /53 zł

27 zł

Tatar - steak
( Minced raw beef steak with raw yolk, onion, pickled cucumbers and pickled
mushrooms )

Mix orientalny
( Krewetki w cieście, sajgonki, z sosem koperkowym i chili )

18 zł

Oriental mix
( Shrimps in pastry, spring rolls served with dill sauce or chili sauce )

25 zł

Śledź z cebulką
Herring with onions
DO PIWA SZCZEGÓLNIE POLECAMY
WITH BEER WE HIGHLY RECOMMEND
Sałatka litewska „Astra”
(Podsmażany litewski razowy chleb, natarty czosnkiem, jajko gotowane, ser, sos )

13 zł

Lithuanian salad „Astra”
(Fried wholemeal bread rubbed with garlic, boiled egg, cheese, sauce )

Podsmażany litewski razowy chleb, natarty czosnkiem, polany topionym
serem
Stir-fry wholemeal Lithuanian bread rubbed with garlic and poured with cream
cheese

ŻYCZYMY SMACZNEGO!
ENJOY YOUR FOOD!

11 zł

KUCHNIA DLA DZIECI
MENU FOR CHILDREN

6 zł

Rosół z makaronem
Chicken soup with noodles
Nugetsy, frytki, ketchup
Chicken nuggets, French fries, ketchup

12 zł

Makaron z białym serem na słodko
Noodles with sweet cottage cheese

9 zł

Naleśniki z dodatkami

9 zł

( Do wyboru: ser, bakalie, owoce lub nutella )

Pancakes with extras
( Optional: cottage cheese, dried fruit, fruits or Nutella )

Deser Disneya
( Do wyboru: Kubuś Puchatek, Myszka Miki, Pszczółka Maja )

Disney Dessert

( Optional: Winnie the Pooh, Mickey Mouse, Maya the Bee )

ŻYCZYMY SMACZNEGO!
ENJOY YOUR FOOD!

7 zł

COŚ NA SŁODKO
FOR A SWEET TOOTH

Serniczki na gorąco z musem malinowym
Hot cheesecakes with raspberry mousse

13 zł

Domowa szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi
Home-made apple pie with ice cream

12 zł

Torcik lodowy Anny Pawłowy

12 zł

(Bezowy torcik przekładany lodami waniliowymi z bitą śmietaną i malinami )

Anna Pavlova Ice Cream Cake
(Meringue dessert with vanilla ice-cream, whipped cream and raspberries )

Deser lodowy „Malinowe Marzenie”
(Lody śmietankowo - malinowe, sorbet malinowy, gorące maliny, bita śmietana )

“Raspberry Dream” Ice cream dessert
( Ice cream of cream and raspberry flavour, raspberry sorbet, hot raspberries,
whipped cream )

ŻYCZYMY SMACZNEGO!
ENJOY YOUR FOOD!

11 zł

WINA
WINE

BUTELKA
BOTTLE

WYTRAWNE / DRY

40 zł
40 zł
45 zł

Frontera Cab Sauving Red
Frontera Merlot Red
Bordeaux Red

PÓŁWYTRAWNE / SEMI - DRY
35 zł
35 zł
35 zł
45 zł

Carlo Rossi Red
Carlo Rossi White
Carlo Rossi Rose
Bordeux White

PÓŁSŁODKIE / SEMI - SWEET

Bordo moelleux białe

45 zł
45 zł

WINA MUSUJĄCE / SPARKLING WINE

40 zł

Dorato Bianco

40 zł
60 zł

Frontera Late Harvest

Martini Asti

ŻYCZYMY SMACZNEGO!
ENJOY YOUR FOOD!

WÓDKI
VODKA

50 ML

Sobieski, Krupnik, Gorzka żołądkowa, Żubrówka, Bols
Absolut Blue, Finlandia
Tequila Olmeca Gold
Tequila Olmeca Silver

5,50 zł
8,50 zł
15,00 zł
15,00 zł

BUTELKA
BOTTLE
55,00 zł
85,00 zł

PIWO BUTELKOWE
BEERIN BOTTLE

( 0,33 l )
( 0,5l )
( 0,5 l )
( 0,5 l )

Karmi, Lech free
Tyskie, Lech, Żubr, Żywiec
Heineken
Pilsner

ŻYCZYMY SMACZNEGO!
ENJOY YOUR FOOD!

6,00 zł
7,50zł
8,00zł
9,00zł

NAPOJE ZIMNE
COLD DRINKS
Woda „Kropla Beskidu”
( Gazowana lub niegazowana )

Sok „Cappy”
( Jabłkowy, pomarańczowy, z czarnej porzeczki, grejpfrutowy, pomidorowy,
multiwitamina )

Coca-cola, Kinley tonic, Fanta, Sprite, Nestea
Sok „Cappy”
( Jabłkowy, z czarnej porzeczki, , pomarańcza )

Coca-cola, Fanta, Sprite

( 0,33 l )

4,50 zł

( 0,25 l )

5,00 zł

( 0,25 l )
(1l)

5,00 zł
10,00 zł

(1l)

10,00 zł

NAPOJE GORĄCE
HOT DRINKS

KAWY / COFFEE
Kawa czarna, espresso, z mlekiem
Kawa latte macchiato z syropem:
( Amaretto, kokosowym, waniliowym, orzechowym, irish cream, karmelowym )

7,00 zł
12,00zł

HERBATY / TEA
Herbata czarna, zielona, miętowa, owocowa

4,50 zł

HERBATY SYPANE / LOOSE
Herbata czarna, zielona, owocowa

ŻYCZYMY SMACZNEGO!
ENJOY YOUR FOOD!

5,50 zł

