
10% Service fee will be included
Do rachunku doliczamy 10% dla naszego personelu



Swojski smalec ze skwarkami, cebulką i jabłkiem
podany z pieczywem i kiszonym ogórkiem

Home-made lard with cracklings, onion and apple
served with bread and pickled cucumber

- 18,99 zł -

Grillowany oscypek podany z żurawiną i chrupiącymi tostami
Grilled oscypek served with cranberries and crispy toasts

- 23,99 zł -

Przekąski
Starters

Vege

10% Service fee will be included
Do rachunku doliczamy 10% dla naszego personelu



Sałatka Cezar z grillowanym kurczakiem, grzankami z tartym parmezanem 
i z sosem czosnkowym

Caesar salad with grilled chicken, croutons and grated parmesan with garlic sauce
- 32,99 zł -

Sałatka z pieczonym łososiem, grzankami, tartym parmezanem 
i z sosem czosnkowym

Caesar salad with baked salmon, croutons and grated Parmesan cheese 
with garlic sauce

- 34,99 zł -

Tradycyjny tatar wołowy skropiony oliwą podany z cebulką,
ogórkiem kiszonym i pieczywem

Traditional beef tartare sprinkled with oil, served with onion, 
pickled cucumber and bread

- 27,99 zł -

Vege



Rosół domowy w kubku
Mug of home broth

- 8,99 zł -

Polecamy z pieczywem
Recommended with bread

- 3,99 zł -

Zupy z kotła Zygmunta
Soups from Zygmunt’s cauldron

Domowy rosół gotowany na kurze z chowu ekologicznego
z krajanką makaronową

Homemade broth cooked on ecological hen with noodles
- 13,99 zł -

Tradycyjne fl aki wołowo-drobiowe gotowane na rosole
Traditional beef and poultry tripe cooked in broth

- 17,99 zł -

10% Service fee will be included
Do rachunku doliczamy 10% dla naszego personelu



Barszcz czerwony w kubku
Red beetroot cooked on beets

- 8,99 zł -

- Vege

Krem z grzybów leśnych podany w czarce chlebowej,
z dodatkiem śmietany i natki pietruszki

Cream of forest mushrooms served in a bread bowl
with the addition of cream and parsley

- 19,99 zł -

Barszcz czerwony gotowany na burakach, jabłkach i włoszczyźnie,
z ręcznie lepionymi uszkami z kapustą i pieczarkami

Beetroot cooked on beets, apples and vegetables with hand-made
dumplings with cabbage and mushrooms

- 13,99 zł -



Polecamy z kubkiem zupy
Recommended with mug of soup

- Vege

Tradycyjne gotowane Polskie Pierogi przygotowywane według pradawnej receptury
z dodatkiem okrasy, masła lub śmietany

Traditional boiled Polish Dumplings prepared according to an ancient
recipe with the addition of fried bacon, butter or cream

- 25,99 zł / 8 szt. -

Pierogi z mięsem
Dumplings with meat

Pierogi po bolońsku z mięsem wieprzowym mielonym,
cebulką, czosnkiem, w sosie pomidorowym

Bolognese dumplings with minced pork, onion,
garlic in tomato sauce

Pierogi ruskie  
Dumplings with potato and white cheese

Pierogi z mięsem i kiszoną kapustą
Dumplings with meat and sauerkraut

Pierogi ze szpinakiem i serem feta
Dumplings with spinach and feta cheese   

Pierogi z kapustą i leśnymi grzybami
Dumplings with cabbage and forest mushrooms  

Pierogi z soczewicą
Dumplings with lentils

mix pierogów według własnej kompozycji 
min 8 szt. cena 3,29 zł / szt.
mix of dumplings according to own preference 
min 8 pcs. price 3,29 zł / pc.



- Vege

Polecamy z kubkiem zupy
Recommended with mug of soup

Tradycyjne Polskie Pierogi przygotowywane według pradawnej receptury, 
podsmażane z dodatkiem okrasy, masła lub śmietany

Traditional fried Polish Dumplings prepared according to an ancient recipe,
with fried bacon, butter or cream

27,99 zł / 8 szt. -
Pierogi z mięsem

Dumplings with meat

Pierogi po bolońsku z mięsem wieprzowym mielonym,
cebulką, czosnkiem, w sosie pomidorowym

Bolognese dumplings with minced pork, onion,
garlic in tomato sauce

Pierogi ruskie  
Dumplings with potato and white cheese

Pierogi z mięsem i kiszoną kapustą
Dumplings with meat and sauerkraut

Pierogi ze szpinakiem i serem feta
Dumplings with spinach and feta cheese   

Pierogi z kapustą i leśnymi grzybami
Dumplings with cabbage and forest mushrooms  mix pierogów według własnej kompozycji 

min 8 szt. cena 3,39 zł / szt.
mix of dumplings according to own 
preference min 8 pcs. price 3,39 zł / pc.



Chrupiące placki ziemniaczane podane po węgiersku z gulaszem wieprzowym
z dodatkiem śmietany i pietruszki / Chrupiące placki ziemniaczane 

z kwaśną śmietaną
Crispy potato pancakes served in Hungarian style with pork goulash souce

with sour cream and parsley / Crispy potato pancakes served with sour cream
- 34,99 zł / 26,99 zł -

Sznycel po wiedeńsku z indyka 
z frytkami steakhouse i mizerią

Viennese Schnitzel made from turkey 
with steakhouse fries and cucumber salad

- 34,99 zł -

Specjały Króla Zygmunta - King Zygmunt’s specialties



Soczyste Żeberka wieprzowe pieczone z rozmarynem i sosem bbq 
podane z frytkami

Juicy pork ribs baked with rosemary and bbq sauce, served with french fries
- 36,99 zł / porcja ~300-400g -

Pieczona golonka wieprzowa bez kości podana na pieczonej kapuście,
z tartym chrzanem i musztardą

Boneless pork knuckle served on baked cabbage with grated
horseradish and mustard

- 43,99 zł / porcja ~500-600g -



Grillowana kiełbasa śląska z pieczoną kapustą lub duszoną cebulą,
podana z dodatkiem ketchupu, musztardy lub chrzanu

Grilled Silesian sausage served with a choice of baked cabbage or stewed onion,
with the addition of: ketchup, mustard or horseradish

- 28,99 zł / porcja 300 g -

Delikatna smażona wątróbka drobiowa serwowana z cebulką na pieczonych jabłkach
Delicate fried chicken liver served with onion on baked apples

- 31,99 zł / porcja 300 g -

10% Service fee will be included
Do rachunku doliczamy 10% dla naszego personelu



- Vege

Kopytka szpinakowe gotowane na parze, 
podane z ciepłym sosem serowym z dodatkiem serów pleśniowych

Steamed spinach dumplings served with warm cheese sauce
with addition of blue cheese
- 28,99 zł / porcja 500 g -

Pieczony łosoś atlantycki podany na duszonym liściastym szpinaku
w śmietanie z dodatkiem czosnku

Baked atlantic salmon served on stewed leafy spinach
in cream with garlic

- 39,99 zł / porcja 350g -

Polecamy z frytkami
Recommended with chips



Napoje gorące - Hot drinks

Dodatki - Additions to dishes
   
Warzywa gotowane na parze
Steamed Vegetables 

7,99 zł

Frytki steakhouse
Steakhouse fries

7,99 zł

Ketchup, musztarda, chrzan
Ketchup, mustard, horseradish

2,99 zł

Okrasa, masło, śmietana
Fried bacon, butter, sour cream

3,99 zł

Sos serowy z dodatkiem serów pleśniowych
Warm cheese sauce with addition of blue cheese

5,99 zł

Pieczywo
Bread

3,99 zł

Żurawina
Cranberries

3,49 zł

Buraczki zasmażane ze śmietaną
Fried beetroot with cream

5,99 zł

   
Włoska kawa Segafredo
Italian Black Coffee 

8,49 zł

Americano z mlekiem
Americano with milk 

8,99 zł

Espresso
Espresso

7,99 zł

Espresso podwójne
Double espresso

10,99 zł

Cappuccino
Cappucino

9,99 zł

Latte
Latte

11,99 zł

Kawa mrożona z kulką lodów waniliowych
Ice coffee with vanilla ice cream

13,99 zł

Herbata Dilmah (smaki do wyboru)
Dilmah tea (various fl avours)

8,49 zł

Hot drinks



Beza Pavlova z wiśniami
w zalewie i kremem mascarpone
Pavlova’s meringue with cherries
in brine and mascarpone cream

- 19,99 zł -

Deser lodowy- waniliowy z bitą śmietaną
i bakaliami polany sosem malinowym

Vanilla ice cream dessert with whipped cream
and delicacies, topped with raspberry sauce

- 17,99 zł -

Desery - Desserts

Tradycyjna polska szarlotka na kruchym cieście
z kruszonką i kulką lodów waniliowych

Traditional Polish apple pie on shortcrust pastry
with crumble topping and vanilla ice cream

- 16,99 zł -



Napoje zimne
Cold drinks

Letni napar z hibiskusa, malin i pomarańczy
Summer elixir of hibiscus, raspberry and orange

- 11,99 zł / 300 ml -

Lemoniada pomarańczowa
Orange lemonade

- 11,99 zł / 400 ml -

Lemoniada miętowo-limonkowa
Mint-lime lemonade

- 11,99 zł / 400 ml -

Lemoniada truskawkowa
Strawberry lemonade
- 11,99 zł / 400 ml -

Lemoniada cytrynowa
Lemon lemonade

- 11,99 zł / 400 ml -



Drinki
Drinks

Sangrita – hiszpańska Sangrita z wina, świeżych owoców, 
lodu i soków– mocno orzeźwiająca

Spanish Sangrita made of wine with fresh fruits,
ice and juice – highly refreshing

- 18,99 zł / 500 ml -

Aperol Spritz
- 19,99 zł / 500 ml -

Margarita z truskawek
i soku pomarańczowego z wódką

Margarita with strawberry and orange 
juice with vodka

- 18,99 zł / 400 ml -

Mojito – koktajl alkoholowy, 
na bazie białego rumu o orzeźwiającym 

słodko-kwaśno-miętowym smaku
Mojito – alcoholic coctail, based on white rum 

with refreshing sweet-sour-mint fl avour
- 18,99 zł / 400 ml -

10% Service fee will be included
Do rachunku doliczamy 10% dla naszego personelu



Wina
Wines

Domowe czerwone lub białe wino
Tierra Imperia Hiszpańskie

Homemade red or white wine
Tierra Imperia – Spanish

- 11,99 zł / kieliszek 100 ml -
- 49,99 zł / karafka 500 ml -

Domowe czerwone lub białe wino

Homemade red or white wine

- 11,99 zł / kieliszek 100 ml -

Prosecco
- 11,99 zł / 100 ml -

Wódka Żubrówka biała
Pure white vodka

6,99 zł / 40 ml

69,99 zł / 500 ml

Wódka Żubrówka z trawą
Bison grass vodka

7,99 zł / 40 ml

75,99 zł / 500 ml

Wódka Żubrówka czarna
Bison Brand Black vodka

7,99 zł / 40 ml

79,99 zł / 500 ml

Wódki
Vodkas



Grzane wino z goździkami
Mulled wine with cloves
12,99 zł / 150 ml

Grzane wino z wódką
Mulled wine with vodka
14,99 zł / 150 ml

Grzane wino z rumem
Mulled wine with rum
14,99 zł / 150 ml

Grzane piwo z goździkami 
i plastrem pomarańczy 

Hot beer with cloves and an 
orange slice

14,99 zł / 500 ml

Grzańce Zygmunta - Zygmunt’s mulled drinks

Rozgrzewający napar z hibiskusa malin, i pomarańczy
Warming elixir of hibiscus, raspberry and orange

13,99 zł / 300 ml

Rozgrzewający napar z hibiskusa, malin
i pomarańczy z kieliszkiem wódki

Warming elixir of hibiscus, raspberry
and orange with glass of vodka

14,99 zł / 300ml



Żywiec
Lager beer

9,99 zł / 500 ml

Żywiec
Lager beer

12,99 zł / 300 ml

Żywiec białe
Wheat beer

9,99 zł / 500 ml

Żywiec białe
Wheat beer

12,99 zł / 300 ml

Sok malinowy lub imbirowy do piwa
Raspberry or ginger syrup for beer

2,49 zł / 40 ml

Napoje zimne - Beverages

Coca Cola,  Fanta, Sprite, Tonic, FuzeTea 7,99 zł / 250 ml

Woda mineralna niegazowana
Still mineral water

7,99 zł / 330 ml

13,99 zł / 750 ml

Woda mineralna gazowana 
Sparkling mineral water

7,99 zł / 330 ml

13,99 zł / 750 ml

Sok Cappy (jabłkowy, pomarańczowy)
Fruit juice (apple, orange)

7,99 zł / 250 ml

Napoje energetyzujące
Energy drink

10,99 zł / 250 ml

Piwa z nalewaka - Draft Beers

Piwa butelkowe - Bottled beers
Heineken / Heineken bezalkoholowe 15,99 zł / 500 ml

Żywiec Białe 15,99 zł / 300 ml

Żywiec bezalkoholowe 15,99 zł / 500 ml

Warka Radler - różne smaki 15,99 zł / 300 ml

Królewskie 15,99 zł / 300 ml


