MENU

PRZYSTAWKI

DRUGIE DANIE

oscypek z żurawiną
12 zł
tatar z wędzonego pstrąga
z grzanką
14 zł

ZUPY
rosół
pomidorowa
żurek
gulaszowa z pieczywem
kwaśnica na żeberku

placek leśny

28 zł

z sosem kurkowym i surówką

placek czarnogórski

28 zł

z młodą wieprzowiną i śmietaną
oraz surówką

gołąbki z mięsem 2 szt.

18 zł

w sosie pomidorowym

10 zł
12 zł
16 zł
16 zł
16 zł

golonka

36 zł

z zasmażaną kapustą i opiekanymi
ziemniaczkami oraz chrzanem

schabowy

28 zł

z ziemniakami i surówką

pierś z kurczaka

28 zł

na grillowanych warzywach z surówką

deska mięs z grilla

DODATKI
ZIEMNIAKI

5 zł

pure ziemniaczane/ziemniaki pieczone/
ziemniaki gotowane

frytki
zestaw surówek
CHRZAN/ ketchup
sos czosnkowy

5 zł
8 zł
2 zł
3 zł

pierogi ruskie 7 szt.

20 zł

ze śmietaną

pierogi z mięsem 7 szt.
20 zł
pierogi z kapustą i grzybami 7 szt.20 zł
pierogi 7 szt.
18 zł
pstrąg pieczony

28 zł

z kiszoną kapustą i ziemniakami

28 zł

kotlet wołowy, sałata, pomidor,
korniszon, jalapeno,grillowany oscypek,
sos mango-jalapeno, z frytkami

burger czarnogórski

4 pierogi z mięsem, 2 kiełbaski, karczek,
grillowana pierś z kurczaka, szaszłyk
z kurczakiem i warzywami, 2 oscypki z
grillowanymi ziemniakami oraz sosem
czosnkowym

z soczewicą, cebulą i pieczarkami

BURGERY
burger piekielny

60 zł

28 zł

kotlet wołowy, sałata, pomidor, sos BBQ,
korniszon, boczek, cebula, z frytkami

DESERY
puchar lodowy

14 zł

z musem malinowym

sernik z musem malinowym
szarłotka z lodami

13 zł
16 zł

DANIA DLA DZIECI
naleśniki z serem 2 szt.
nagetsy z frytkami

14 zł
14 zł

i surówką z marchewki

placki ziemniaczane 2 szt. 14 zł
ze śmietaną

SAŁATKI
sałatka z kurczakiem

26 zł

mix sałat, pomidor cherry, ogórek, grzanki,
pierś z kurczaka, parmezan, sos czosnkowy

sałatka grecka

24 zł

mix sałat, pomidor, ogórek, papryka,
feta, czerwona cebula, czarne oliwki,
sos ogórkowy

sałatka wegańska

24 zł

mix sałat, pomidor, ogórek, papryka,
marynowane wędzone tofu, mandarynka
konserwowa

NAPOJE ZIMNE
Woda 0.5L
5 zł
cola, fanta, sprite 0.5L/1l8/11 zł
soki 0.33L
7 zŁ
powerade, BURN
8 zł
monster
9 zł
fuzetea	
8 zł
Kubuś
6 zł
soczek z rurkĄ 
4,5 zł
kawa mroŻona
13 zł
Lemoniada 1l
10 zŁ
Sok wyciskany szklanka  9 zŁ

NAPOJE CIEPŁE
Kawa czarna / biała/ espresso 8 zł
caPpuCcino
9 zł
latte
10 zł
podwÓjna espresso
12 zł
herbata Williams
8 zł
herbata Richmont
10 zł
czekolada na gorĄco 10 zł
Czekolada z bitĄ ŚmietanĄ 11 zł
czekolada z syropem 14 zł
Czekolada mega
35 zŁ
czekolada
20 zł
z rumem / z adwokatem

ALKOHOLE
JAgermEister 40ml
9 zł
koniak metaxa 40ml
15 zł
whisky balLantines 40 ml 12 zł
whisky grands 40ml
12 zł
Jameson 40ml
12 zł
Jack Daniels 40ml
12 zł
Johny Walker 40ml
12 zł
teQuila 40ml
12 zł
gin 
7 zł
SoplicA 40ml
7 zł
malinowa, cytrynowa, wisniowa,
pigwa, orzech laskowy czysta

wyborowa czysta 40ml
Finlandia czysta
crandbery redbery 40ml
żubrowka 40ml

7 zł
9 zł
9 zł
7 zł

ALKOHOLE
adwokat 40ml
7 zŁ
rum 40 ml
7 zŁ
gorzka ŻoŁĄdkowa 40 ml 7 zŁ
Absolut czysta 40 ml
7 zŁ
dictator 40 ml
16 zŁ
Martini 150 ml
11 zŁ
piersiÓwki 100 ml
13 zŁ
bombardini
18 zŁ
grzaniec
z ŻoŁĄdkową 180 ml
12 zŁ
Lemoniada z gorzkĄ
ŻoŁĄdkowĄ 180 ml
12 zŁ

PIWO
Lech lany 0.3 L
Lech lany 0.5 L 
ksiĄŻĘce lane 0.3 L
ksiĄŻĘce lane 0.5 L
plener lany 0.3 L
plener lany 0.5 L
plener but. 0.5
ksiĄŻĘce but. 0.5
Lech but. 0.5
Lech Free 0.3
Lech but. 0.3

6 zł
8 zŁ
8,5 zł
9,5 zŁ
8,5 zł
9,5 zŁ
10 zŁ
9 zŁ
8 zŁ
7 zŁ
7 zŁ

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT. Napiwki nie są wliczone w ceny.
Rabaty dla posiadaczy karty VIP obejmują tylko dania z karty menu (za wyłączeniem słodyczy, napoi, alkoholu, papierosów)

INFORMACJE DLA ALERGIKÓW:
Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia,
zioła prowansalskie, papryka słodka, pieprz ziołowy, kwasek cytrynowy, cukier waniliowy. Zgodnie z informacjami od
producentów mogą one zawierać śladowe ilości: glutenu, mleka, jaj, soi, selera, gorczycy i wiele innych.
O więcej informacji proszę pytać personel.

