
SZEF KUCHNI  POLECA
Our Chef recommends

Witaj Miły Gościu
We warmly welcome You

zaprasza

„Tu smak staje się sztuką”
“Here Flavor becomes an Art”





ZUPY                                                                                  SOUPS

PRZYSTAWKA                                                                        APPETIZER

Siekany tatar  z polędwicy wołowej - polędwica wołowa, pikle, jajko, 
grzanki, majonez 
Hand-chopped tartar beef - beef loin, pickles, egg, croutons, mayonnaise

45 zl

Grillowane krewetki ze szpinakiem i bułeczka z masłem czosnkowym
- krewetki, czosnek, cebula, wino białe, szpinak
Grilled shrimps with spinach and bun with Garlic butter
- shrimps, garlic, onion, white wine, spinach

39 zl

Carpaccio z marynowanych  buraków z kozim serem
Marinated beetroot carpaccio with goat cheese 36zl

Tradycyjny  rosół  z  makaronem  domowym
Traditional chicken soup with home made pasta 18 zl

Zupa chrzanowa z białą kiełbasą
Horseradish soup with white sausage 20 zl

Flaki wołowe     
Beef tripe 22 zl

Krem pomidorowy z bazylią                
Tomato cream with basil 19 zl



SAŁATKI                                                                                SALADS

Sałatka grecka - sałata lodowa, ser feta, oliwki, pomidor, ogórek, 
papryka, cebula , oliwa smakowa                                                                 
Greek salad - iceberg lettue, feta cheese, olives, tomato, cucumber, 
pepper, onion, flavored olive oil

35 zl

RYBY                                                                                           FISH

Sałatka cezar - sałata lodowa, grillowany kurczak, bekon, 
pieczywo z masłem czosnkowym, pomidorki koktajlowe, sos cezar      
Caesar salad - iceberg lettuce, grilled chicken, bacon, bread with 
herb butter, cherry tomatoes, caesar sauce

36 zl

Marynowany łosoś w sosie sojowym z purre cytrynowym, sezonowymi 
warzywami i prażonym słonecznikiem 
Marinated salmon in soy sauce with lemon purre, seasonal vegetables 
and roasted sunflower

56 zl

Dorsz smażony na plackach ziemniaczanych w sosie 
cebulowo- pomidorowym 
Fried cod on potato cakes with onion and tomato sauce             

42 zl

Sałatka z kaczki - filet z kaczki, seler naciowy, winogrono,
orzechy nerkowca, jogurt,miód
Duck salad - duck fillet, celery, grapes, cashews, yoghurt, honey

37 zl

Pieczony pstrąg z palonymi ziemniakami i szparagami
Baked trout with roasted potatoes and asparagus 46 zl



DANIA GŁÓWNE                                                   MAIN COURSE

39 zl
Kotlet de volaille  z masełkiem ziołowym z młodymi ziemniaczkami
i mizerią  
De volaille cutlet with herb butter, new potatoes and cucumber salad

46 zl
Noga z kaczki z krokietem ziemniaczanym i zasmażanymi burakami 
Duck leg with potato croquette and fried beets 

88 zl
Stek wołowy filet mignon z pieczonymi ziemniakami 
i grillowanymi warzywami 
Mignon beef steak with baked potatoes and grilled vegetables                    
                                                

38 zl
Tradycyjny kotlet schabowy  z ziemniakami purre i kapustą zasmażaną
Traditional pork chop with potato purre and fried cabbage

48 zl
Zrazy wołowe z sałatką z ogórków kiszonych, puree ziemniaczanym   
Pork chopes with pickled cucumber salad / mashed potatoes

Polędwiczka wieprzowa z musem drobiowo – borowikowym, gratinem 
ziemniaczanym, opalonym kalafiorem, purre z selera i sosem 
tymiankowym  
Pork tenderloin with boletus mushroom and poultry, potato  gratin,  
cauliflower,  purre from celery and thyme sauce

48 zl

49 zl
Pieczona goleń wieprzowa z piklami, talarkami ziemniaczanymi
i dipami
Pork shank with pickles, potato slices and dips



Pierogi z kapustą /12 szt./                                                                                                                               
Dumplings with sauerkraut 20 zl

Pierogi  z  mięsem /12 szt./                                                                                                                                 
Dumplings with meat 21 zl

Pierogi  ruskie /12 szt./                                                                                                                                     
Dumplings 20 zl

MAKARONY                                                                   PASTA

Czarny makaron z krewetkami i kalmarami      
Black pasta with shrimps and calamari 42 zl

Ravioli ze szpinakiem i ricottą   
Ravioli with spinach and ricotta 38 zl

DANIA JARSKIE I PÓŁMIĘSNE        VEGETARIAN AND LOW-MEAT DISHES

Placki  po węgiersku                                                                                                                          
Hungarian pancakes 36 zl

Ravioli z kaczką          
Ravioli with duck 38 zl

Spaghetti bolognese z płatkami parmezanu
Spaghetti Bolognese with parmesan flakes 36 zl



DANIA Z GRILLA                                             GRILLED DISHES

Karkówka z grilla z krążkami cebuli
Grilled pork neck with onion rings 24 zl

Filet drobiowy z grilla w asyście sosu czosnkowego 
Grilled poultry fillet with garlic sauce 24 zl

BURGERY                                                 BURGER AND STRIPS 

Burger wołowy z frytką steakhouse - ser, sałata, pomidor, chips boczku, 
cebula, sos
Beef burger with steakhouse fries -cheese, lettuce, tomato, bacon, 
onion, sauce

39 zl

Burger drobiowy + frytki / bułka sezamowa, filet w chrupiącej panierce, 
sałata lodowa, pomidor, ogórek kiszony, sos czosnkowy,    
Poultry burger served with sesame roll, crispy breaded fillet, iceberg lettuce, 
tomato, pickled cucumber, garlic sauce, fries

35 zl

Żeberka duszone w sosie BBQ 
Braised ribs in BBQ sauce 24 zl

Burger góralski + krążki cebulowe / mięso wołowe, ser wędzony,  
żurawina,  sałata, ogórek, chips z boczku, cebula, pomidor
Highlander burger + onion rings / beef, smoked cheese, cranberry, 
lettuce, pickles, bacon chips, onion, tomato

40 zl



DODATKI DO DRUGICH DAŃ           MAIN COURSE SIDE DISHES

Ziemniaki gotowane 
Potatoes 7 zl

Frytki 
French fries 10 zl

Ryż  z  warzywami 
Rice with vegetables 10 zl

Ziemniaki opiekane z boczkiem 
Roasted potatoes with bacon 10 zl

Surówka z marchewki z mandarynką 
Carrot salad with tangerine 8 zl

Surówka z białej lub czerwonej kapusty  
White or red cabbage salad 9 zl

Mizeria lub pomidor ze śmiataną
Cucumber and tomato salad with sour cream 9 zl

DODATKI CIEPŁE I SURÓWKI      HOT SIDE DISHES AND MAIN COURSE SALADS

MENU DLA DZIECI                                         CHILDREN'S MENU

Naleśniki z nutellą 2 szt.
Pancakes with Nutella 20 zl

Nuggetsy z frytkami, surówka z marchewki 
Nuggets with french fries 24 zl

Pierogi ruskie 6 szt.
Russian dumplings 6 pcs 14 zl



DESERY                                                                              DESSERTS

22 zl
Ciasto czekoladowe ze świeżymi owocami
Chocolate cake with fresh fruit

Tradycyjna domowa szarlotka z lodami
Traditional homemade apple pie with ice cream 22 zł

Sernik na ciepło z czekoladą
Hot cheesecake with chocolate 24 zł

24 zlWariacje lodowe
Ice variations



                      0,5 l           12,00 zł 

                      0,5 l           12,00 zł 

                      0,5 l           10,00 zł 

                      0,5 l           10,00 zł 

                      0,3 l             8,00 zł 

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

6,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

PIWO REGIONALNE                       0,5 l           16,00 zł 

12,00 zł

12,00 zł

12,00 zł

14,00 zł

20,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

20,00 zł



LIKIERY                                                                                          LIQUIERS

Curacao Blue Label                                                                            50 ml                    12,00 zł

Campari                                                                                                50 ml                     10,50 zł

Malibu                                                                                                  50 ml                     10,50 zł

Triple sec                                                                                              50 ml                   14,50  zł

Bailey's                                                                                                  50 ml                    13,00 zł

Jagermeister                                                                                         50 ml                    13,00 zł

Grenadine                                                                                             50 ml                       7,00 zł

WERMUTY                                                             WERMOUTH

Martini Extra Dry                                                                              100 ml                     10,00 zł

Martini Bianco                                                                                  100 ml                     10,00 zł

Martini Fiero                                                                                    100 ml                     10,00 zł

Martini Rosato                                                                                100 ml                     10,00 zł

WÓDKA                                                                                             VODKA

Finlandia                                                                                          50 ml                   10,50 zł

Absolut                                                                                                50 ml                    10,50 zł

Bols                                                                                                   50 ml                    8,50 zł

Wyborowa                                                                                           50 ml                     8,50 zł

Nemiroff                                                                                          50 ml                    10,50 zł

WÓDKI SMAKOWE                                                         TASTE VODKA

Absolut  lime / grapefruit / kurant                                               50 ml                    11,00 zł

Żołądkowa gorzka                                                                            50 ml                      8,00 zł

Żubrówka                                                                                          50 ml                      8,00 zł

Wiśniówka                                                                                         50 ml                      7,00 zł



WHISKY

Johnie Walker Black Label                                                                50 ml                    25,00 zł

Johnie Walker Red Label                                                                  50 ml                     18,00 zł

Chivas Regal                                                                                        50 ml                    26,00 zł

Ballantine's                                                                                       50 ml                   17,00 zł

Jack Daniels                                                                                         50 ml                    22,00 zł

BOURBON

Jim Bean                                                                                               50 ml                    20,00 zł

GIN

Gin Seagram's                                                                                  50 ml                     12,00 zł

Gin Lubuski                                                                                        50 ml                      10,00 zł

Gin bombay sapphire                                                                       50 ml                     10,00 zł 

      

RUM

Bacardi Superior                                                                                 50 ml                    14,00 zł

Bacardi Black                                                                                       50 ml                    14,00 zł

TEQUILA

Sierra Gold                                                                                          50 ml                    16,00 zł

Sierra Silver                                                                                         50 ml                    16,00 zł

COGNAC / BRANDY

Metaxa 5*                                                                                             50 ml                    19,00 zł

Stock 84                                                                                                50 ml                    13,00 zł



PIZZA

 1. MARGHERITA - oregano                                                                                                        32,00 zł

 2. CAPRICIOSSA - szynka, pieczarki, kukurydza                                                                 37,00 zł

 3. MARTINO - salami, pieczarki, kukurydza, papryczki piri-piri                                      38,00 zł

     

 4. TUNA - tuńczyk, cebula, groszek, papryka                                                                         38,00 zł

 5. CAPRESSE - kurczak, ser mozzarella, pomidor, pesto bazyliowe                                  38,00 zł

 6. TRZY KORONY - szynka, boczek, salami, kurczak, ser pleśniowy,                              42,00 zł

     pomidor

 7. RZYMSKA - boczek, szynka, papryka kukurydza, cebula                                               38,00 zł     

 8. SALAMI - salami, pieczarki, ser w brzegach                                                                       39,00 zł

      

 9. TOSCANA - plastry mozzarelli, pomidor świeży, suszona bazylia,                               42,00 zł

     szynka parmeńska, świeża rukola

10. PIZZA BBQ - sos BBQ, cebula czerwona, kurczak, boczek, roszponka,                       42,00 zł

       suszona śliwka

11. PIZZA GRECKA - pomidory, oliwki marynowane, cebula czerwona                           39,00 zł

      ser feta

12. PIZZA CURRY - sos curry, kurczak, cebula biała, ser wędzony                                     39,00 zł

13. PIZZA WIEJSKA - kiełbasa, boczek, ogórek kiszony, czosnek, cebula,                       39,00 zł

      papryka

14. PIZZA HAWANA - szynka, ananas, kukurydza                                                                38,00 zł

15. PIECZYWO CZOSNKOWE                                                                                                     6,00 zł

DODATEK  DO PIZZY                                                                                                                   5,00 zł

 Do każdej pizzy dwa sosy gratis.

 Każda pizza zawiera sos pomidorowy i ser typu mozarella.

Średnica              40 cm


