
MENU



Zupa dnia                                                                                      

Flaczki wołowe

Rumpuć                                                                                    

Żurek z jajkiem                                                                        

Pomidorowa z ryżem lub makaronem    

Cebulowa z grzankami                                

6,00 zł  

12,00 zł

12,00 zł  

10,00 zł  

9,00 zł

10,00 zł

Zupy



Stek z antrykotu

Stek wołowy

Stek ze schabu

Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym 

48,00 zł

39,00 zł

28,00 zł  

34,00 zł 

 

Dania specjalne

ziemniaki/frytki/talarki/ćwiartki oraz bukiet surówek

ziemniaki/frytki/talarki/ćwiartki oraz bukiet surówek

ziemniaki/frytki/talarki/ćwiartki oraz bukiet surówek

ziemniaki/frytki/talarki/ćwiartki oraz bukiet surówek



Łosoś grillowany podawany z mixem sałat
                        

Karkówka

Filet z kurczaka obtoczony boczkiem wędzonym

Schab saute z cebulką, czosnkiem i papryką                        

38,00 zł 

28,00 zł 

26,00 zł

27,00 zł

Dania grillowane

frytki/talarki/ćwiartki oraz bukiet surówek

frytki/talarki/ćwiartki oraz bukiet surówek

frytki/talarki/ćwiartki oraz bukiet surówek

frytki/talarki/ćwiartki oraz bukiet surówek

Ryby

Mięsa

Sosy do wyboru: curry/salsa/czosnkowy/majonezowo-paprykowy



ziemniaki/frytki/talarki/ćwiartki oraz bukiet surówek

ziemniaki/frytki/talarki/ćwiartki oraz bukiet surówek

ziemniaki/frytki/talarki/ćwiartki oraz bukiet surówek

ziemniaki/frytki/talarki/ćwiartki oraz bukiet surówek

ziemniaki/frytki/talarki/ćwiartki oraz bukiet surówek

ziemniaki/frytki/talarki/ćwiartki oraz bukiet surówek

ziemniaki/frytki/talarki/ćwiartki oraz bukiet surówek

ziemniaki/frytki/talarki/ćwiartki oraz bukiet surówek

ziemniaki/frytki/talarki/ćwiartki oraz bukiet surówek

ziemniaki/frytki/talarki/ćwiartki oraz bukiet surówek

Kotlet de’Volaille 

Kotlet schabowy 

Kotlet z kurczaka

Kotlet imperiale

Kotlet z pieczarkami

Kotlet schabowy saute

Kotlet po parysku
 
Kotlet zbójnicki

Medalion pod beszamelem

Medalion ze szpinakiem                        

27,00 zł

24,00 zł

25,00 zł

27,00 zł

28,00 zł

24,00 zł

27,00 zł

28,00 zł

29,00 zł

29,00 zł

 

Dania główne



Kluski śląskie z sosem myśliwskim

Kopytka z gulaszem

Kopytka z boczkiem

Szare kluski z wędzonką

Spaghetti Bolognese

Makaron penne ze szpinakiem

Danie dnia / Danie dnia z zupą

Naleśniki z dżemem/śmietaną/serkiem (3 sztuki)

22,00 zł 

23,00 zł

19,00 zł

19,00 zł

19,00 zł

19,00 zł

17,00 zł / 20,00 zł

14,00 zł

kapusta kwaszona gotowana

kapusta kwaszona gotowana

kapusta kwaszona gotowana

kapusta kwaszona gotowana

Dania tradycyjne

Zraz wołowy

Szwajcar

Udko kacze duszone z jabłkami

Mięso drobiowe gyros

27,00 zł

27,00 zł

28,00 zł

23,00 zł

 

ziemniaki/pyzy (3 szt.), sos oraz bukiet surówek

ziemniaki/frytki/talarki/ćwiartki oraz bukiet surówek

ziemniaki/pyzy (3 szt.), sos oraz kapusta modra gotowana 

ziemniaki/frytki/talarki/ćwiartki oraz bukiet surówek



Deska wędlin/ mała

Deska wędlin/ duża

Deska serów/ mała

Deska serów/ duża

Deska mieszana/ mała

Deska mieszana/ duża                        

Mix sałat z wędzonym łososiem i jakiem przepiórczym 
podawany z pieczywem

Mix sałat z grillowanym kurczakiem

Grecka

Cezar

Szpinakowa

40,00 zł 

70,00 zł

35,00 zł

60,00 zł

40,00 zł

70,00 zł

24,00 zł 

23,00 zł

20,00 zł

23,00 zł

20,00 zł

Przekąski

Sałatki

*po wcześniejszym kontakcie telefonicznym istnieje możliwość zamówienia tatara,  
bigosu oraz golonki gotowanej lub po bawarsku


