MENU
MENU

Przystawki / Starters
Krewetki królewskie w słodkim sosie chilli
z grillowaną cukinią i grzanką 160 g /100 g

29,50 zł

Fried sweet chilli king prawns, served with grilled courgette and toast

Carpaccio z polędwicy wołowej z rukolą i parmezanem 100 g

24,00 zł

Beef carpaccio served on the bed of rocket with parmesan shavings

Sałatka z łososiem i cytrusami podana
z sosem winaigrette

250 g
29,00 zł

Composition of lettuce,salmon and citrus fruits,
served with vinaigrette dressing

Sałatka z grillowanym kurczakiem i boczkiem

23,00 zł

Composition oflettuce, grilled chicken and bacon

Sałatka wegetariańska
(mix sałat, warzywa sezonowe, ser feta)

20,00 zł

Vegetarian salad
(lettuce mix , seasonal vegetables and feta cheese)

Zupy/ Soups

300 ml

Żurek na zakwasie z leśnymi grzybami, jajem na twardo
i kiełbasą

12,00 zł

Traditional Polish fermented rye soup “zurek”with forest mushroom,
boiled egg and sausage

Barszcz czerwony z uszkami z mięsem
Beetroot soup with small dumplings stuffed with meat

13,00 zł

Dania główne/ Main dishes
Filet z łososia w sosie miętowo-cytrusowym
z talarkami ziemniaczanymi i surówką Colesław 450g/180 g

45,00 zł

Salmon fillet accompanied with mint and citrus fruits sauce,
served with potatoes slice and white cabbage salad - Colesław

Sandacz w sosie po polsku podany z ziemniakami
i zestawem surówek 450 g /180 g

38,00 zł

Pike-perch in Polish sauce served with potatoes and salads mix

Kotlet de Volaille z frytkami i zestawem surówek500 g /180 g

31,00 zł

Chicken Kiev served with chips and salads mix

Grillowany kurczak w sosie serowym podany z ryżem
i zestawem surówek 450g / 180 g

29,00 zł

Grilledchicken breastin cheese sauce served
with rice and salad mix

Kacze udko w sosie pomarańczowo-rozmarynowym
podane z kopytkami i burakiem pieczonym w miodzie 450g/200 g

41,00 zł

Duck leg accompanied with orange and rosemary sauce,
served with polish style gnocchi and honey-baked beetroot

Polędwiczki wieprzowe w sosie z zielonego pieprzu
z talarkami ziemniaczanymi i surówką Colesław 450g/180g

43,00 zł

Pork tenderloins accompanied with green pepper sauce,
served with potatoes slice and white cabbage salad - Colesław

Tradycyjny kotlet schabowy z ziemniakami i
zasmażaną 500 g/180g

29,00zł kapustą

Traditional fried pork chop, served with potatoes and cabbage stew
Kompozycja pierogów 9 szt.:
ruskie, z mięsem oraz z kapustą i grzybami
Selection of stuffed dumplings (cottage cheese and potatoes,
meat, cabbage and mushrooms)

23,00 zł

Burger wołowy własnej roboty
podany z krążkami cebulowymi i frytkami 400g/160g

29,00 zł

Home-made beef burger, served with onion rings and chips

Stek z buraka w sosie sezamowym podany z ryżem
i marynowaną cukinią 200 g/150 g
Beetroot steak served with rice, marinated courgette and sesame sauce

24,00 zł

Desery / Desserts
Puchary lodowe z bitą śmietaną 150 g

18,00 zł

Ice cream with whipped cream

z bakaliami i czekoladą
with dried fruits and chocolate

z owocami i musem malinowym
with fresh fruits and raspberry mousse

Suflet czekoladowy z lodami śmietankowymi
i świeżąmiętą200 g

19,00 zł

Chocolate soufflé served with ice cream and fresh mint

Szarlotka własnego wypieku z lodami waniliowymi200 g

17,00 zł

Home-made hot apple pie , served with vanilla ice cream

Napoje zimne / Colddrinks
Woda niegazowana, gazowana 0,25 l
Still / sparking water

6,00 zł

Dzbanek wody mineralnej niegazowanej 1 l

14,00 zł

A jug of stillmineralwater
Soki owocowe 0,2 l
(pomarańczowy, jabłkowy, grapefruitowy, porzeczkowy)

7,00 zł

Fruitjuices(orange, apple, grapefruit, blackcurrant)
Dzbanek soku owocowego 1 l
(pomarańczowy, jabłkowy, grapefruitowy, porzeczkowy)

21,00 zł

A jug of fruit juice (orange, apple, grapefruit, blackcurrant)
Świeżo wyciskany sok z pomarańczy 0,2 l

15,00 zł

Freshlysqueezedorangejuice
Napoje gazowane 0,2 l
(Pepsi, Mirinda, 7 UP, Schweppes )

7,50 zł

Fizzydrinks
Red Bull 0,25 l

10,00 zł

Napoje gorące / Hot drinks
Herbata
(czarna, zielona, owocowa, miętowa)

7,50 zł

Teaselection(black, green, fruit, mint)
Herbata z sokiem malinowym

8,50 zł

Teawithraspberrysyrup
Kawa czarna

8,50 zł

Black coffee
Ristretto / Espresso / Espresso macchiato
Doppio (podwójne espresso)

9,00 zł
12,00 zł

Doppio(doubleespresso)
Kawa biała

11,00 zł

White coffee
Cappucino

12,00 zł

Latte macchiato

13,00 zł

CafeMocha (kawa z czekoladą i bitą śmietaną)

13,50 zł

MochaCafe(coffeewithchocolateandwhippedcream)

Piwo lane i butelkowe / Draft and bottled beer
Carlsberg 0,3 l
Carlsberg 0,5 l
Okocim Porter Ciemne (Black)
Dzbanpiwa Carlsberg 1,5 l
Żywiec 0,5 l
Tyskie 0,5 l
Okocim pszeniczne (Wheatbeer) 0,5 l
Desperados 0,4 l
Somersby 0,4 l
CampariBitter
CampariBitter

Koktajle
Koktajle
/ Cocktails
/ Cocktails

8,00 zł
10,50 zł
10,50 zł
24,00 zł
9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
9,009,00
zł zł

CampariBitter

9,00 zł

Koktajle / Cocktails
Mojito
(Bacardi Superior 50 ml, 1-2 łyżeczki cukru trzcinowego,
20 ml soku z limonki, 6-8 listków mięty, woda gazowana, kruszony lód)
(Bacardi Superior 50 ml, 1-2 teaspoons of brown sugar,
20 ml lime juice, 6-8 mint leaves, sparkling water, crushed ice)

19,00 zł

Dry Martini
(Gin Seagram’s40 ml, Martini Extra Dry 20 ml, zielonaoliwka)
(Gin Seagram’s40 ml, Martini Extra Dry 20 ml, green olive)

15,50 zł

Margarita
(Tequila Blanco 40 ml, Cointreau 20 ml, sok z cytryny 15 ml)
(Tequila Blanco 40 ml, Cointreau 20 ml, lemon juice 15 ml)

17,50 zł

Long Island Iced Tea
(Wódka Wyborowa 20 ml, Gin Lubuski 20 ml, Bacardi Superiore 20 ml,
Cointreau 20 ml, sok z cytryny 20 ml, sok pomarańczowy 20 ml, Coca-Cola)
(Wyborowa vodka 20 ml, Gin Lubuski 20 ml, Bacardi Superior 20 ml,
Cointreau 20 ml, lemon juice 20 ml, orange juice 20 ml, Coca-Cola)

20,00 zł

Sex On The Beach
(Wódka Wyborowa 25 ml, Malibu 25 ml, Apricot Brandy 25 ml,
sok pomarańczowy 100 ml, syrop żurawinowy 20 ml, kostki lodu)
(Wyborowa vodka 25 ml, Malibu 25 ml, Apricot Brandy 25 ml,
orange juice 100 ml, cranberrysyrup 20 ml, ice)

19,00 zł

Cuba Libre
(Bacardi Superior 40 ml, ½ limonki, Coca-cola, kostkilodu)
(Bacardi Superior 40 ml, ½ lime, Coca-cola, ice)

15,00 zł

Caipirinhia
(Cachaca 50 ml, ½ limonki, 1-2 łyżeczkicukrutrzcinowego, kruszonylód)
(Cachaca 50 ml, ½ lime, 1-2 tea spoons of brown sugar, crushed ice)

17,50 zł

Ceny zawierają podatek VAT.
Do cen nie jest doliczony serwis.
Szczegółowe receptury dań i napoi znajdują się do wglądu u managera restauracji.
PricesincludeVAT.
Service is notincluded.
Detaileddescriptions of mealsanddrinksareavailable at therestaurant.

