
Z MIĘSEM 28,00 zł

dumplings with meat

Z Z IEMNIAKAMI  I  SEREM 25,00 zł

dumplings with potatoes and cheese

ZE SZPINAKIEM 25,00 zł

dumplings with spinach

PRZYSTAWKI Appetizer

Sezonowo

Main dish

BUNDZ 20,00 zł

z pomidorami oraz ziołami 
polish cheese with tomatoes 

CHLEB ZE SMALCEM 12,00 zł

oraz ogórkiem kiszonym
bread with lard and pickled cucumber

OSCYPEK 15,00 zł

serwowany na ciepło z żurawiną
warm oscypek (Polish traditional cheese) 
with cranberries

ZUPY Soup

TRADYCYJNA POMIDOROWA 15,00 zł

tomato soup 

STAROPOLSKI  ŻUREK 20,00 zł

serwowany z jajkiem
traditional Polish soup with sausage and egg

BULION JAGNIĘCY 25,00 zł

aromatic lamb broth with vegetables

GÓRALSKA KWAŚNICA 22,00 zł

z żeberkiem oraz ziemniakami
sour cabbage soup

MILOWIECKIE FLACZKI 20,00 zł

beef tripe soup

DANIA GŁÓWNE

SaladSAŁATKI

SMAŻONE ZIEMNIACZKI 25,00 zł

cebulką oraz skwarkami podane ze zsiadłym mlekiem
fried potatoes with onion and cracklings, 
served with sour milk

BIGOS 25,00 zł

traditional polish dish of cabbage and meat

KOTLET BACY 45,00 zł

z kością z jajkiem sadzonym podany z polskimi 
ziemniakami oraz swojską kapustą zasmażaną
shepherd's cutlet with fried egg, served with Polish 
potatoes and homemade fried cabbage

GOLEŃ WOŁOWA 45,00 zł

w sosie własnym podana z duszonymi warzywami 
w sosie śmietanowym 
beef shank in gravy served with stewed vegetables 
in cream sauceserved with sour milk

GÓRSKI  PSTRĄG 42,00 zł

pieczony z warzywami podany z frytkami oraz 
zestawem surówek
mountain trout baked with vegetables, served with fries 
and a set of salads

SMAŻONY DORSZ 40,00 zł

z frytkami i zestawem surówek
mackerel roulade with cheese served with boiled 
vegetables

FILET Z  KURCZAKA 36,00 zł

w sosie serowym podany z kuleczkami ziemniaczanymi 
oraz bukietem warzyw gotowanych
chicken fillet in cheese sauce, served with potato balls 
and a bouquet of boiled vegetables

GULASZ JAGNIĘCY 35,00 zł

z kością podany z ziemniakami gotowanymi oraz 
kapustą zasmażaną
pork knuckle served with mustard, boiled potatoes 
and fried cabbage

ŻEBRO WOŁOWE 45,00 zł

z sosem żurawinowym podane ze smażonymi 
ziemniakami i mieszanką sałat
beef rib with cranberry sauce served with fried 
potatoes and salad mix

ŻEBERKA W SOSIE  BBQ 38,00 zł

podane z frytkami oraz surówką z kiszonej kapusty 
beef rib with cranberry sauce served with fried potatoes 
and salad mix

SAŁATKA GRECKA 25,00 zł

greek salad

SAŁATKA CESARSKA 29,00 zł

z kurczakiem I bekonem
salad with chicken and bacon

PIEROGI Dumplings
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ZE SKWARKAMI 25,00 zł

potato pancakes with cracklings

Z MASŁEM 20,00 zł

potato pancakes with butter 

Z GULASZEM 33,00 zł

podane z zestawem surówek 
potato pancakes with goulash served with a set 
of salads

PLACKI ZIEMNIACZANE

VEGE
SPAGHETTI   28,00 zł
z suszonymi pomidorami i szpinakiem
spaghetti with dried tomatoes and spinach 

SPAGHETTI 25,00 zł
z czosnkiem, oliwą i pomidorkami koktajlowymi
spaghetti with garlic, olive oil and cherry tomatoes 

DANIA DLA DZIECI

POMIDOROWA 13,00 zł
z kluseczkami
tomato soup

CHRUPACZKI 25,00 zł

polędwiczki z kurczaka w panko podane z frytkami
panko chicken tenderloin served with fries

NALEŚNIKI  20,00 zł

 z twarogiem lub dżemem
pancakes with cottage cheese or jam

 

KAWA

Espresso       

Americano

Cappuccino

Latte

8,00 zł

10,00 zł

12,00 zł

10,00 zł

HERBATA

10,00 złczarna / zielona / owocowa 
black tea / gren tea / fruit tea 

DESERY

SZARLOTKA 18,00 zł

z sosem waniliowym oraz gałką loda
apple pie with vanilla sauce and a scoop of ice cream

LODY Z GORĄCYMI  MALINAMI 18,00 zł

ice cream with hot raspberries

DESER DNIA 15,70 zł

zapytaj kelnera jaki dzisiaj serwujemy
dessert of the day - ask the waiter

NAPOJE GAZOWANE

SOKI

Pomarańczowy / orange juice

Jabłkowy / apple juice

Porzeczkowy / curant juice

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

Pepsi

7up

Mirinda

15,70 zł

15,70 zł

15,70 zł

PIWO

Żywiec 0,5l 

Żywiec 0,3l

Kozel 0,5l 

Kozel 0,3l

Tyskie 0,5l

Tyskie 0,3l

Piwa butelkowe

12,00 zł

10,00 zł

12,00 zł

10,00 zł

12,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

ALKOHOLE

Wódka 50ml

Gin 50ml

Wino 100ml 

Whisky 50ml

Bacardi 50ml

8,00 zł

10,00 zł

12,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

Desserts

Tea

Children menu

Coffee

Desserts
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