
 

 

 

Przystawki /Appetizers  

 
Śledź w śmietanie lub oleju 
Herring in cream or oil                                                                    35zł 

Tatar wołowy 
Tatar beef                            52zł 

Oscypek  

Grilled sheep cheese                                    38zł 

Rydze z patelni 

Saffron milk cap                                                      42zł 

Moskole z masłem czosnkowym  

Potato pancakes with garlic butter                                                  30zł 

 

Sałaty / Salads 
 

Sałata cezar 
Caesar salad                                                               38zł 

Sałata z wędzonymi rybami 

Smoked fish salad                                                     38zł 

 

Zupy / Soups 
 

Bulion wołowo-drobiowy 
Beef and chicken broth                                                                25zł 

Żurek na maślance 
Sour soup with buttermilk                                 25zł 

Kwaśnica z wędzonym żeberkiem 

Sour cabbage with  smoked rib                                            25zł 

Zupa rydzowa 

Mushroom soup                                  27zł 

Grochowa z grzankami  

Pea soup with croutons                                                                        25zł 

 

 

Makarony / Pasta 
 

Makaron garganelli z suszonymi pomidorami 
Garganelli pasta with dried tomatoes                                             42zł 

Pappardelle z borowikiem  

Pappardelle with boletus                                                                     45zł 

 

 

Ryby / Fish 
 

Pstrąg filet z kiszką i sosem musztardowym 
Trout fillet  with kiszka and  mustard sauce                                     48zł 

Jesiotr na puree z topinamburu 

Sturgeon with Jerusalem artichoke puree                               59zł 

 

 

 

 

 

Dania mięsne / Meat dish 

 
Placki ziemniaczane z gulaszem i kwaśną smietaną  
Potato pancakes with goulash and sour cream                                     45zł 

Kaczka pieczona na puree z czerwonej kapusty 
Confit duck with red cabbage puree                                           58zł 

Kurczak pierś na musie z brokułów 

Chicken breast  with broccoli mousse                                    49zł 

Sztuka mięsa z sosem chrzanowym na musie ziemniaczanym 

Piece of meat with horseradish sauce on potato mousse                  51zł 

Kotlet wieprzowy z kapustą zasmażaną 

Pork chop with fried cabbage               46zł 

Polędwica wołowa z sosem pieprzowym 

Beef loin with pepper sauce                                          82zł 

Burger wołowy  

Beef burger          45zł 

✓ czarna bułka / wołowina / ser / boczek / peperonata / frytki  

black burger roll  / beef / cheese / bacon / peperonata / fries 

✓ biała bułka / wołowina / konfitura z cebuli / gorgonzola / frytki  

white burger roll / beef / onion jam / gorgonzola / fries 

Pierogi ruskie 

Dumplings with cottage cheese              42zł 

Pierogi z mięsem 

Dumplings with meat                42zł 

 

 

Dania wege / Vege dishes 
 

Burger vege z frytkami  
Vege burger with fries                                         45zł 

Risotto z rydzami 

Saffron milk cap risotto                                                            45zł 

Pierogi ze szpinakiem 

Dumplings with spinach               42zł 

 

 

Desery / Desserts 

  

Suflet czekoladowy z lodami 

Chocolate souffle with vanilla ice cream                                         29zł 

Tarta gruszkowa ze słonym karmelem 

 Pear tart with salt caramel                                                     29zł 

Szarlotka na ciepło z lodami i sosem angielskim 

Hot apple pie with ice cream and English sauce             29zł 

Ciastko miodowe na pierniku z galaretką wiśniową  

Gingerbread honey cake with cherry jelly     29zł 


