Domowe pierogi gotowane z dodatkiem do wyboru:
okrasą, masełkiem lub kwaśną śmietaną.
Homemade boiled dumplings with one of the following toppings:
greaves (fried bacon), butter or sour cream.

1. Pierogi z mięsem

Dumplings with meat

2. Pierogi z kapustą i grzybami leśnymi

Dumplings with cabbage and forest mushrooms

27,99 zł / 8 szt.

3. Pierogi ruskie

Dumplings with potato and white cheese

4. Pierogi ze szpinakiem liściastym, białym serem i czosnkiem
Dumplings with spinach leaves, white cheese and garlic

5. Pierogi z pieczarkami i cebulą

Dumplings with champignons and onions

6. Pierogi staropolskie z kaszą gryczaną i pieczarkami
Dumplings with buckwheat and champignons

7. Pierogi wiejskie z boczkiem wędzonym i ziemniakami
Dumplings with bacon and potatoes

8. Pierogi meksykańskie z wieprzowiną, fasolą i kukurydzą
Dumplings with pork, red beans and corn

9. Pierogi cygańskie z mięsem w sosie paprykowym na ostro
Dumplings with meat in spicy paprika sauce

mix pierogów według własnej kompozycji
min 8 szt. cena 3,59 zł / szt.
mix of dumplings according to own
preference min 8 pcs. price 3,59 zł / pc.

Vege

10.
11.
12.
13.

Domowe pierogi na słodko z dodatkiem do wyboru:
masełko lub kwaśna śmietana.
Sweet homemade dumplings with one of following toppings:
butter or sour cream.

Pierogi z truskawkami
Dumplings with strawberries
Pierogi z serem
Dumplings with cottage cheese
Pierogi z jagodami
Dumplings with blueberries
Pierogi z wiśniami
Dumplings with cherries

28,49 zł / 8 szt.

mix pierogów według własnej kompozycji min 8 szt. cena 3,65 zł / szt.

mix of dumplings according to own preference min 8 pcs. price 3,65 zł / pc.

Vege

Domowe pierogi podsmażane z dodatkiem do wyboru:
okrasą, masełkiem lub kwaśną śmietaną.
Homemade fried dumplings, with one of the following toppings:
greaves (fried bacon), butter or sour cream.
14.

Pierogi z mięsem

15.

Pierogi z kapustą i grzybami leśnymi

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Vege

Dumplings with meat

Dumplings with cabbage and forest mushrooms
Pierogi ruskie

Dumplings with potato and white cheese

Pierogi ze szpinakiem liściastym, białym serem i czosnkiem

Dumplings with spinach leaves, white cheese and garlic
Pierogi z pieczarkami i cebulą

Dumplings with champignons and onions

29,99 zł / 8 szt.

Pierogi wiejskie z boczkiem wędzonym i ziemniakami
Dumplings with bacon and potatoes

Pierogi meksykańskie z wieprzowiną, fasolą i kukurydzą
Dumplings with pork, red beans and corn

Pierogi cygańskie z mięsem w sosie paprykowym na ostro
Dumplings with meat in spicy paprika sauce

mix pierogów według własnej kompozycji
min 8 szt. cena 3,85 zł / szt.

mix of dumplings according to own

preference min 8 pcs. price 3,85 zł / pc.

22. Placki ziemniaczane

prosto z patelni z sosem

gulaszowym z szynki wieprzowej,
papryką i pieczarkami

Potato pancakes with pork

goulash souce with peppers and
champignones

36,99 zł / 4 szt.

23. Placki ziemniaczane z
kwaśną śmietaną

Potato pancakes with sour
cream

29,99 zł / 5 szt.

Vege

24. Tradycyjny kotlet
schabowy bez kości z

ziemniakami z wody i mizerią

Traditional pork chop without
bone with boiled potatoes and
cucumber salad
36,99 zł / porcja

Coś na rozgrzanie - zupy
Something to warm up – soups
25. Barszcz czerwony gotowany
na burakach i jabłkach z ręcznie

14,99 zł / porcja

lepionymi uszkami z kapustą i
pieczarkami

Red borscht cooked on beetroot
and apples with hand–made
ravioli with cabbage and
champignons

26. Barszcz czerwony w kubku
Mug of beetroot soup

27. Rosół domowy gotowany na kurze z

chowu ekologiczngo z makaronem krajanką

14,99 zł / porcja

Home broth cooked on ecologically raised
chicken with noodles

28. Rosół domowy w kubku
Mug of home broth

Vege

10,99 zł / porcja

10,99 zł / porcja

29. Żurek w chlebie

(gotowany na zakwasie z wędzonką i chrzanem, podawany z jajkiem i białą kiełbasą)

Sour rye soup, served in bread (cooked sourdough with smoked bacon and horseradish,
served with egg and traditional polish white sausage)
21,99 zł / porcja

30. Żurek w misce

(gotowany na zakwasie z wędzonką i chrzanem, podawany z jajkiem i białą kiełbasą)

Sour rye soup in a bowl (cooked sourdough with smoked bacon and horseradish, served with
egg and traditional polish white sausage)
18,99 zł / porcja

			

31. Żurek w kubku

Mug of sour rye soup

			

32. Flaki wołowo-drobiowe

po warszawsku z pieczywem
Warsaw-style beef and

poultry tripe with bread

10,99 zł / porcja

20,99 zł / porcja

33. Wątróbka drobiowa z duszonymi jabłkami z cebulą, podawana na gorącym żeliwie
32,99 zł / porcja

Poultry liver on apples with onion, served on sizzling cast irons
Polecamy z buraczkami
zasmażanymi
5,99 zł / porcja

Recommended with fried beets

34. Kotlet mielony wieprzowy na kapuście z pieczarkami,
ziemniakami i kiszonym ogórkiem
36,99 zł / porcja

Pork cutlet ground on cabbage with champignons, potatoes and pickled cucumber

Polecamy z sosem beszamelowym
lub pomidorowo-ziołowym
Recommended with bechamel or
tomato-herbal sauce

32,99 zł / 2 szt.
35. Naleśniki z liściastym szpinakiem, serem feta i czosnkiem zapiekane z żółtym serem
Crepes with leaf spinach, feta cheese and Garlic baked with cheese

36. Naleśniki z brokułami i serkiem kremowym zapiekane z żółtym serem
Crepes with broccoli and creamy cheese, baked with cheese

37. Naleśniki z duszoną wieprzowiną, pieczarkami i papryką zapiekane z żółtym serem.
Crepes with stewed pork, champignons and pepper baked with cheese

38. Naleśniki z grillowanym kurczakiem, pieczarkami i warzywami zapiekane z żółtym serem
Crepes with grilled chicken, champignons and vegatables, baked with cheese

Vege

39. Kiełbasa śląska na duszonej cebuli lub kapuście z dodatkiem do wyboru: ketchup lub
musztarda

30,99 zł / 2 szt.

Śląska tradditional polish pork sausage on stewed onion or cabbage with ketchup or mustard

40. Staropolski bigos z

wieprzowiną, kiełbasą i suszonymi
śliwkami w chlebie
30,99 zł / porcja

Old Polish style hunter’s pork stew
with sauerkraut, sausage

and sliced dried plums in bread

41. Golonka wieprzowa bez kości podana na pieczonej kapuście, z frytkami
steakhouse oraz tartym chrzanem i musztardą
51,99 zł / 600g

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

42. Gołąbki z mięsem

wieprzowym i ryżem w sosie
pomidorowo ziołowym,

podawane z ziemniakami
32,99 zł / 2 szt.

Stuffed cabbage with pork
meat and rice

in tomato-herbal sauce,
served with potatoes

43. Kopytka

ziemniaczane
podsmażane
z gulaszem

wieprzowym
papryką i

pieczarkami
33,99 zł / porcja

Potato fried

dumplings with pork
stew, peppers and
mushrooms

44. Kopytka ziemniaczane podsmażane z dodatkiem do wyboru:
masełko lub okrasa
28,99 zł / porcja

Potato fried dumplings with the addition of choice:
butter or greaves (fried bacon)

Vege

46. Sałatka Szefa ze świeżych warzyw z sałatą, pomidorem, ogórkiem, serem feta,

chrupiącymi grzankami, grillowaną piersią z kurczaka, grillowanymi plastrami boczku i
sosem czosnkowym
39,99 zł / porcja

Chef’s salad of fresh vegetables with lettuce, tomato, cucumber, feta cheese,
crispy croutons, grilled chicken breast, grilled bacon slices and garlic dressing
crunchy croutons and vinaigrette sauce
45. Sałatka Szefa ze świeżych warzyw z sałatą, pomidorem, ogórkiem, serem feta,

Vege

chrupiącymi grzankami i sosem czosnkowym
36,99 zł / porcja

Chef’s salad of fresh vegetables with lettuce, tomato, cucumber, feta cheese, crispy
croutons and garlic dressing

47. Tatar wołowy z drobno siekaną cebulą, ogórkiem kiszonym i marynowanymi pieczarkami
31,99 zł / porcja

Beef tartare with finely chopped onion, pickled cucumber and marinated champignons.

			

48. Domowy smalec ze skwarkami, cebulą,

jabłkiem i majerankiem z pieczywem i ogórkiem

18,99 zł / porcja

kiszonym

Homemade lard with cracklings, onion, apples

and marjoram with bread and pickled cucumber

Dodatki - Additions to dishes
			
49. Frytki steakhouse / ziemniaki z wody

8,49 zł / porcja

50. Ketchup, musztarda, chrzan

3,49 zł / porcja

51. Warzywa gotowane na parze

8,49 zł / porcja

52. Buraczki zasmażane

5,99 zł / porcja

53. Koszyk pieczywa

4,49 zł / porcja

54. Okrasa, masełko, śmietana

3,99 zł / porcja

Chips / potatoes out of water

Ketchup, mustard, horseradish
Steamed Vegetables
Fried beets

Bread basket

Greaves (fried bacon), butter, sour
cream

Desery - Desserts

			

55. Tradycyjna domowa szarlotka

13,99 zł / porcja

56. Tradycyjna domowa szarlotka z lodami

16,99 zł / porcja

Traditional homemade apple pie

Traditional homemade apple pie with ice
cream

57. Pierogi na słodko do wyboru:

z truskawkami, z serem, z jagodami,
z wiśniami

Sweet dumplings to choose from:

with strawberries, cottage cheese,
blueberries, cherries

16,99 zł / 4 szt.

			

58. Lemoniada cytrynowa

13,99 zł / 400 ml

59. Lemoniada miętowo-limonkowa

13,99 zł / 400 ml

60. Lemoniada truskawkowa

13,99 zł / 400 ml

61. Lemoniada pomarańczowa

13,99 zł / 400 ml

62. Orzeźwiający witaminowy napar z

13,99 zł / 400 ml

Lemon lemonade

Mint-lime lemonade

Strawberry lemonade
Orange lemonade

hibiskusa, malin i pomarańczy

Refreshing vitamin elixir of hibiscus,
raspberry and orange

Orzeźwiające napoje z alkoholem
Refreshing drinks with alcohol
63. Tradycyjna hiszpańska Sangria
z wina, świeżych owoców, lodu i

20,99 zł / 500ml

soków podawana w dzbanie– mocno
orzeźwiająca

Traditional Spanish Sangria made of
wine with fresh fruits, ice and juice
served in a jug – highly refreshing
64. Margarita z truskawek i soku
pomarańczowego z wódką

19,99 zł / 400ml

Margarita with strawberry and orange
juice with vodka

65. Mojito - koktajl alkoholowy na

bazie białego rumu o orzeźwiającym

19,99 zł / 400ml

słodko-kwaśno-miętowym smaku

Mojito – alcoholic coctail, based on
white rum with refreshing sweetsour-mint flavor

66. Mojito Virgin – koktajl
bezalkoholowy

19,99 zł / 400 ml

Mojito Virgin - non-alcoholic coctail
67. Cuba Libre – orzeźwiający koktajl
alkoholowy z rumem, colą i lodem

Refreshing alcoholic cocktail with rum,
cola and ice

19,99 zł / 400 ml

Rozgrzewające napoje
Warming drinks

68. Herbata różana z dodatkiem róży, goździkami, laską
cynamonu, cytryną i pomarańczą, osłodzona sokiem

18,99 zł / 200 ml

malinowym

Rose tea with the addition of rose, cloves, cinnamon stick,
lemon and orange, sweetened with raspberry juice

69. Herbata imbirowa - czarna liściasta herbata

aromatyzowana imbirem, cytryną, pomarańczą i

18,99 zł / 200 ml

goździkami, osłodzona miodem

Ginger tea - black leaf tea flavored with ginger, lemon,
orange and cloves, sweetened with honey

70. Herabata owocowa - czarna liściasta herbata z

malinami, pomarańczą, porzeczką, cytryną, świeżą mięta i

18,99 zł / 200 ml

jabłkami z dodatkiem syropu z czarnego bzu

Fruit tea - black leaf tea with raspberries, orange,

currants, lemon, fresh mint and apples with the addition
of elderberry syrup

71. Rozgrzewający napar z hibiskusa, malin
i pomarańczy

Warming elixir of hibiscus, raspberry and orange
72. Rozgrzewający napar z hibiskusa, malin
i pomarańczy z kieliszkiem wódki

14,99 zł / 400 ml

16,99 zł / 400ml

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

73. Grzane piwo z goździkami
i plastrem pomarańczy

Hot beer with cloves and an orange slice

15,99 zł / 500 ml

Wina - Wines
74. Grzane wino z goździkami,
pomarańczą i cynamonem

13,99 zł / 200 ml

Mulled wine with cloves, orange
and cinnamon

75. Grzane wino z goździkami,
pomarańczą, cynamonem oraz

15,99 zł / 200 ml

wódką

Mulled wine with cloves, orange,
cinnamon and vodka

76. Grzane wino z goździkami,
pomarańczą, cynamonem oraz

15,99 zł / 200 ml

rumem

Mulled wine with cloves, orange,
cinnamon and rum

77. Domowe czerwone wino Tierra Imperia

12,99 zł / 100 ml

78. Domowe czerwone wino Tierra Imperia

59,99 zł / karafka 500 ml

79. Domowe białe wino Tierra Imperia

12,99 zł / 100 ml

80. Domowe białe wino Tierra Imperia

59,99 zł / karafka 500 ml

Homemade red wine Tierra Imperia

Homemade red wine Tierra Imperia

Homemade white wine Tierra Imperia

Homemade white wine Tierra Imperia

Tradycyjna polska wódka “Żubrówka”
Traditional polish Bison Brand Vodka
81. Wódka Żubrówka biała
Pure white vodka

74,99 zł / 500 ml

Bison grass vodka

79,99 zł / 500 ml

Bison Brand Black vodka

84,99 zł / 500 ml

82. Wódka Żubrówka z trawą
83. Wódka Żubrówka czarna

Przed i po...
Before and after...
84. Wściekłe psy - shoty składające się
z wódki, soku malinowego i tabasco

Mad dogs - shots consisting of vodka,
raspberry juice and tabasco

Pij na raz!
Drink at once!

7,49 zł / 40 ml

24,99 zł / 4 szt.

8,49 zł / 40 ml
8,99 zł / 40 ml

Napoje gorące i zimne
Hot and cold drinks
85. Kawa espresso (mała)
Espresso

8,49 zł

Latte

86. Podwójne espresso

11,99 zł

Double espresso

87. Kawa czarna

8,99 zł

88. Kawa z mlekiem

9,49 zł

Black coffe

Coffe with milk

89. Cappuccino

10,49 zł

90. Kawa latte

12,99 zł

91. Kawa mrożona z kulką lodów

14,99 zł

Cappuccino
Latte

waniliowych

Ice coffe with vanilla ice cream

92. Herbata (smaki do wyboru)
Tea (various flavours)

Ice coffe
8,99 zł

93. Coca Cola, Fanta, Sprite, Tonic, FuzeTea

8,99 zł / 250 ml

94. Woda mineralna niegazowana

8,99 zł / 330 ml

95. Woda mineralna gazowana

8,99 zł / 330 ml

96. Sok Cappy (jabłkowy, pomarańczowy)

8,99 zł / 250 ml

97. Napoje energetyzujące

12,99 zł / 250 ml

98. Kinley Espresso

13,99 zł / 300 ml

Still mineral water

Sparkling mineral water

Fruit juice (apple, orange)

Energy drink

(schłodzone espresso z tonikiem Kinley)

14,99 zł / 750 ml

14,99 zł / 750 ml

Piwo z nalewaka - Draft beers

99. Żywiec

14,99 zł / 500 ml

100. Żywiec

12,99 zł / 300 ml

101. Żywiec białe

15,99 zł / 500 ml

102. Żywiec białe

13,99 zł / 300 ml

Lager beer
Lager beer

Wheat beer
Wheat beer

Piwo butelkowe - Bottled beers

103. Heineken

17,99 zł / 500 ml

104. Heineken bezalkoholowe

17,99 zł / 500 ml

105. Żywiec Jasne Lekkie 4,5 %

17,99 zł / 500 ml

106. Żywiec Jasne Lekkie smakowe:

OranŻ 4,5%, LimonŻ 4,5%, LimonŻ 0%

17,99 zł / 500 ml

107. Żywiec APA

17,99 zł / 500 ml

108. Żywiec bezalkoholowe 0%

17,99 zł / 500 ml

109. Warka

17,99 zł / 500 ml

110. Królewskie

17,99 zł / 500 ml

111. Desperados

17,99 zł / 500 ml

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

2,49 zł / 40 ml

