
                                                                              
             

                              WOłOWINA
BEEF

        

                                                                                                                                               
1. 150 g Płonący szaszłyk z polędwicy z wędzonym boczkiem 
         i pieczarkami, frytki, zestaw surówek                                                            
           Shashlik, fries, set of salads                                                                                       42,-zl       

                                                                                            
2. 130 g Befsztyk z cebulą, pieczarki z rusztu, frytki, zestaw surówek
             Steak with onion, grilled mushrooms, fries, set of salads                                            40,- zł      

                                                                                                                                            
3. 120 g Polędwica po angielsku, pieczarki z rusztu, frytki,
    zestaw surówek
             Sirloin in English, grilled mushrooms, fries, set of salads                                            42,-zł

                                                                                                                                 
4. 200 g Półmisek siedmiogrodzki, pieczarki z rusztu, kuleczki ziemniaczane,

zestaw surówek
             Siedmiogrocki dish, grilled mushrooms, fries, set of salads                                        45,-zł
                                                                                                                                                   

                                                              
                                       

                                                     



                                                             DRÓB
   POULTRY

1.        200 g Kurczak w warzywach na białym winie, ryż, fasolka szparagowa
         Chicken with vegetables and white wine, rice, beans                                                     22,-zł
                                                                                                                                      
2.      200 g Kurczak w sosie śmietanowym z szynką i pieczarkami,
         ziemniaki, bukiet warzyw
          Chicken with sour cream sauce, ham and mushrooms, potatoes, assorted vegetables    24,-zł
                                                                                                                                                          
3. 100 g Kotlet de volaile, frytki, pieczarki z rusztu, zestaw surówek
              Chop de volaile, fries, grilled mushrooms, set of salads                                               28,-zł

                                                                                                                        
4. 100 g Roladka z serem żółtym i żurawiną, ziemniaki opiekane,                      
          zestaw surówek

Roulade with cheese and cranberries,roast potatoes, set of salads                                  27,-zł     
                                                                                                                                                 

5. 150 g Szaszłyk z kurczaka po teksańsku, ziemniaczki opiekane,
zestaw surówek

              “Texas style” Shashlik roast potatoes, set of salads                                                     25,-zł
                                                                                                              
6.      150 g Kurczak Curry zapiekany z owocami i serem żółtym,
         ziemniaczki opiekane, zestaw surówek
               Roast chicken with fruit and hard cheese, roast potatoes, set of salads                         25,-zł        

                                                                                                                
7.     100 g Filet z kurczaka panierowany, ziemniaki, zestaw surówek
              Breaded chicken fillet , potatoes, set of salads                                                              20,-zł

                                                                                                                                          

8. 100 g Kotlet z kurczaka na chrupko, frytki, zestaw surówek
             Crispy Chicken Breast, fries, set of salads                                                                    24,-zł
                                                                                                               
9.    100 g Indyk soute z sosem czosnkowym, talarki ziemniaczane,
         zestaw surówek                                                                             
          Turkey soute with garlic sauce, potatoes, set of salads                                                25,-zł          

10.  100 g Roladka z serem feta i pomidorami suszonymi,talarki,
          zestaw surówek
          Roulade with feta cheese and sun-dried tomatoes,potato slices,set of salads             27,-zł



              

              PLACKI ZIEMNIACZANE
                                                            POTATO  PANCAKES

             
                              
 
1.     450 g Placki ziemniaczane po węgiersku, zestaw surówek      
              Hungarian potato pancakes, set of salads                                                                            24,-zł

2.     250 g Placki ziemniaczane po węgiersku, zestaw
         surówek          16,-zł  
          Hungarian potato pancakes, set of salads                                                                                              

                                                                                                                       
3.     450 g Placki ziemniaczane po królewsku, zestaw surówek
              Royal potato pancakes, set of salads                                                                                   21,-zł
                                                                                                                
4.     300 g Placki ziemniaczane z pieczarkami z rusztu, zestaw surówek
              Potato pancakes with grilled mushrooms, set of salads                                                       15,-zł
 

5.   400 g Placki ziemniaczane z gulaszem węgierskim z pieczarek i papryki,
      zestaw surówek
         Potato pancakes with Hungarian goulash made of mushrooms and pepper, set of salads      18,-zł
                                                                                                                  
6.   300 g Placki ziemniaczane z żółtym serem i ketchupem, zestaw surówek
           Potato pancakes with hard cheese and ketchup, set of salads                                                15,-zł
                                                                                                                   



JARSKIE
VEGETARIAN

1.     300 g Pierogi ruskie
Russian dumplings                                                                                                      12,-zł

2.         600 g Garniec pierogów
          Dumplings gallon                                                                                                      30,-zł

                                                                                    

3.      100 g Ser prażony, frytki, zestaw surówek
               Fried hard cheese, fries and a set of salads                                                                21,-zł

4.     300 g Galicyjskie kotlety ziemniaczane w sosie z borowików
         zestaw surówek
         Potato chops with mushroom sauce ,set of salads                                                        20,-zł
                                                                                                                                     
5. 450 g Gołąbki z ryżem

Stuffed cabbage with rice                                                                                            14,-zł
                                                                             
6.     150 g Kalafior w cieście, kuleczki ziemniaczane, 
        fasolka szparagowa
             Cauliflower in dough, potato balls, beans                                                                 15,-zł
                                                                                                          
7.     250 g Naleśniki z serem
              Pancakes with cottage cheese                                                                                     10,-zł
                                                                                                          
8.     250 g Bukiet warzyw ( brokuły, kalafior,fasolka szparagowa, brukselka, marchewka )

              Assorted vegetables                                                                                                    8,-zł
                                                                                                      
9.     250 g Frytki z żółtym serem i groszkiem
           Fries with hard cheese and green pea                                                                          12,-zł
                                                                                                     
10. 200 g Pieczarki panierowane, frytki, zestaw surówek
         Breaded mushrooms, fries, set of salads                                                                     20,-zł



                      
                                

                                   CIELĘCINA
VEAL

1.      150 g Cielęcina  duszona w warzywach z białym winem
         ziemniaczki, fasolka szparagowa
               Stewed veal with vegetables and white wine, potatoes and beans                                    35,-zł
                                                                                                                
2.      130 g Eskalopki w puszystym jajku, pieczarki z rusztu,
         frytki, zestaw surówek

Veal breast, grilled mushrooms, fries, set of salads                                                          36,-zł
                                                                                                       

3. 130 g Stek cielęcy z cebulą, pieczarki, z rusztu, ziemniaczki, 
     zestaw surówek

Veals steak with onion, grilled mushrooms, potatoes, set of salads                                  34,-zł
                                                                                         

4. 130 g Stek cielęcy z jajkiem, pieczarki z rusztu, ziemniaczki,
zestaw surówek

                 Veals steak with egg, grilled muschrooms, potatoes, set of salads                                        34,-zł
                                                                                                                    

5.      100 g Kotlet cielęcy panierowany,ziemniaki,zestaw surówek
   Veal cutlet breaded,potatoes,set of salads                                                                     30,-zł

                                       

  



 RYBY
FISH

1.      100 g Łosoś soute w sosie bazyliowym, ziemniaki,
         zestaw surówek                                                                                          ( wg. wagi )   
               Salmon soute in basil sauce, potatoes, set of salads                                                           28,-zł
                                                                                                                                          
 2. 100 g Sandacz soute , ziemniaki, zestaw surówek                                  

Pikeperch soute with dutch sauce, potatoes, set of salads                            ( wg.wagi )       24,-zł
                                                                                                                                            

 3.     100 g Mintaj w cieście czosnkowo – piwnym, frytki, zestaw surówek
                Breaded hake in garlic-beer dough, fries, set of salads                                ( wg. wagi)     19,-zł     

                                                                                      
4. 100 g Pstrąg soute, chrzan, ziemniaczki opiekane, zestaw surówek
            Trout soute, horseradish, roast potatoes, set of salads                                   ( wg. wagi )      22,-zł    

                                                                                                              
5.     100 g Pstrąg po polsku, ziemniaki, zestaw surówek
            Polish style trout, potatoes, set of salads                                                       ( wg. wagi )       20,-zł 

                                                                                                               

6. 100 g Sola panierowana, frytki, zestaw surówek
Breaded sole, fries, set of salads                                                                  ( wg. wagi  )        23,-zł
                                                                                                    

7.     100 g Sola soute na maśle ziołowym, ziemniaki, zestaw surówek
           Sole soute with herbbutter,  potatoes, set of salads                                      ( wg. Wagi )         20,-zł
                                                                                                                 
8. 100 g Łosoś soute, ziemniaki, zestaw surówek                 (wg. Wagi )

 Salmon soute, potatoes, set of salads                                                                                 23,-zł    

                                                                                         

9. 100 g Szczupak soute, ziemniaki, zestaw surówek          ( wg. Wagi )

          Pike soute, potatoes, set of salads                                                                23,-zł    

                                                                                                                    
                          



                                  
ZUPY

SOUPS

1.     200 ml  Zupa krem z zielonego groszku z grzankami
           Green pea soup with toast                                                                                            7,-zł
                                                                                               
                                                                                          
2. 200 ml  Krem pieczarkowy z groszkiem ptysiowym

Mushroom cream with puff green pea                                                                       7,-zł
                                                                                            
3. 200 ml  Zupa cebulowa z grzanką

Onion soup with toasts                                                                                                  7,-zł             

                                                                                                                   

4. 400 ml  Rosół z makaronem
Chicken soup with pasta                                                                                               7,-zł

                                                                                                
5.     200 ml  Rosół z kołdunami
          Broth and dumplings with meat                                                                                  8,-zł
                                                                                                 
6. 300 ml  Żurek staropolski z jajkiem i kiełbasą, chleb

Traditional Polish soup with egg and sausage, bread                                                   7,-zł
                                                                                                      

7.     300 ml  Zupa pomidorowa z lanym ciastem
Tomato soup                                                                                                                7,-zł

                                                                                                              



ZUPY   
                                                                            SOUPS

 8. 500 ml  Bogracz  w  kociołku, pieczywo
Bogracz – Hungarian soup, bread – stuff                                                         20,-zł
                                                                                  

 9. 500 ml  Zupa  rybna w kociołku
            Fish soup                                                                                                                      20,- zł      

                                                                          
10. 300 ml  Flaczki 

Tripes                                                                          15,-zł
                    .                                              

11. 200 ml  Barszcz czerwony solo
Beetroot soup solo                                                                                                 6,-zł           

                                                                                                                      
12. 300 ml  Barszcz czerwony zabielany z jajkiem

Beetroot soup with cream and egg                                                                                  8,-zł
                                                               

13. 200 ml  Barszcz czerwony z krokietem
Beetroot soup with croquette                                                                                        12,-zł
                                                                                

14. 200 ml  Barszcz czerwony z uszkami
Beetroot soup with mushroom raviolis                                                                           8,-zł
                                                                             
 



ZAKĄSKI
APPETIZER

1. 230 g Befsztyk tatarski z majonezem 
Tartar steak with mayonnaise                                                                   26,-zł
                                         

2. 230 g Befsztyk tatarski z kawiorem 
Tartar steak with caviar                                     28,-zł
                                                                              

3.     230 g Befsztyk tatarski z łososia  
            Salmon tartar steak                                                25,-zł

4.      110 g Łosoś wędzony, jajko z kawiorem, pieczywo 
             Smoked salmon, egg with caviar, bread                    16,-zł

5.      100 g Różyczka z łososia,cytryna,pieczywo
          Rubella salmon, bread-stuff                                                                                        14,-zł
                                                                                                 
6. 150 g Śledź w śmietanie

Herring in sour crem    10,-zł
                                                            

7. 150 g Śledź po węgiersku
  Hungarian style Herring                                                         10,-zł
                                                                                        

8. 150 g Śledź po japońsku
            Japanese style Herring      12,-zł
                                                                                                       

9. 150 g Śledź w oleju
              Herring in oil                           9,-zł

                                                                                               
10. 150 g Rolmops w sosie żurawinowym, pieczywo

Rolled herring in cranberry sauce, bread – stuff 10,-zł

                                      



ZAKĄSKI
APPETIZER

11.     130 g Jajko z szynką na sałatce
           Egg with ham on salad                                                                                                  8,-zł

12. 360 g Półmisek szwedzki na 2 osoby  ( łosoś wędzony, , szynka, kabanos, ser żółty,

          Swedish Dish                                                              sos tatarski, pieczarki marynowane, masło, pieczywo )

                                                                                               40,-zł
13.   200 g Taca chleba wiejskiego ze smalcem i skwarkami,
        ogórek kwaszony
          Cottage bread with lard, cucumber in brine               15,-zł

                     

14.   200 g Szynka, sos tatarski, patisony marynowane
            Ham, Tartar sauce                                     12,-zł
                                                                                                                           
15.   200 g Sałatka śledziowa z kurkami
            Herring salad with mushrooms                                                                                    12,-zł           

                                                                                                           
16.    200 g Sałatka grecka
              Greek salad                        10,-zł
                                                                                                
17.    200 g Sałatka z kurczakiem i granatem                                                           
             Salad with chicken and pomegranate                13,-zł
                                                                                              
18. 130 g Kiełbasa z rusztu z cebulką
           Grilled sausage with onion                   10,-zł

19.   1 szt.  Roladka z szynki i sera białego                                                            
Roulade with ham and cottage cheese                                                                 4,-zł    

                                                                                                         



               ZESTAWY ŚNIADANIOWE
BREAKFAST

1. Zestaw śniadaniowy 300g  nr.  1
              Breakfast

          -  szynka, kiełbasa ,pieczarki marynowane  
              jajko z kawiorem , masło i pieczywo                                                            
                Ham, Sausage, Pickled mushrooms,Egg with caviar , Butter and bread – stuffs           22,-zł 

2. Zestaw śniadaniowy 350 g  nr.  2
         Breakfast

   - łosoś wędzony, kabanos,papryka konserwowa
  jajko w sosie tatarskim ,masło i pieczywo

          Smoked  salmon,Thin dry – smoked pork sausage, Tinned red pepper ( canned)    

              Egg in Tartar sauce  ,Butter and bread – stuffs                                                               22,-zł

3. Półmisek szwedzki 360 g na 2 osoby
                 Swedish dish

 - łosoś wędzony,szynka konserwowa,kabanos,ser żółty
   sos tatarski,  pieczarki marynowane,masło i pieczywo

               Smoked salmon,Polish ham,thin dry – smoked pork sausage, hard cheese

               Tartar sauce ,pickled mushrooms,butter and bread – stuffs                                        40,-zł
                                                             

4. 150 g Jajecznica na boczku 
           Scrambled eggs and bacon                                                                                             10,-zł
                                               

5. 150 g Omlet z pieczarkami 
         Omelette with mushrooms                                                                                        10,-zł

6.    150 g  Omlet z szynką                                                                       10,- zł
          Omelette with ham



                         

WIEPRZOWINA
PORK

1. 120 g Kotlet schabowy panierowany, ziemniaki, 
kapusta zasmażana 
Breaded pork chops , potatoes , set of salads                              22,-zł

                    
2.     180 g Polędwiczki wieprzowe z kurkami, kluski śląskie,
        zestaw surówek
           Pork loin with  mushrooms, duplings, set of salads             33,-zł

3.     150 g Kotlet a’la rzeźnik w sosie z wędzonego boczku, pomidorów
         i ogórka kiszonego, ziemniaki, zestaw surówek
             Chop a’la butcher, potatoes, set of salads                                             24,-zł
                                                                                                                                                                     
4. 1 kg  Golonka wieprzowa, chleb, chrzan, musztarda

Pig’s Hand of pork , bread , horse – radish , mustard                  38,-zł
                                                                           

5. 120 g Kotlet „Gordon Blue”, pieczarki z rusztu, frytki,
zestaw surówek
Gordon Blue chop , grilled  mushrooms , fries , set of salads                        31,-zł
                                                                                                    
                                                                                                                           

6. 130 g Kotlet po parysku, pieczarki, frytki, zestaw surówek
Parisian chop, mushrooms, fries, set of salads             30,-zł

7. 150 g Schab pieczony faszerowany z sosem, ziemniaki,
        zestaw surówek

Roast and stuffed joint of pork with sauce , potatoes , set of salads             28,-zł

8.   120 g Kotleciki  po  kijowsku nadziewane pieczarkami, 
        ziemniaki, zestaw surówek 
          Kiev cutlets , potatoes , set of salads                  26,-zł



                                         
                                                                                                                    

 

DODATKI UZUPEŁNIAJĄCE
ADDITIONALS SUPPLEMENTARY

1. 200 g  Ziemniaki
Potatoes                                                                                      3,-zł
                                                                                                                                 

2. 150 g  Frytki
Fries                                                                                                                                                        6,-zł              

      

3.      150 g  Ziemniaki opiekane, talarki, kulki
         Roast potatoes                                                                                                                6,-zł
                                                                                                                                                 
4.      200 g  Kluski śląskie
         Dumplings                                                                                                                        4,-zł
                                                                                                                               
5. 200 g  Ryż

Rice                                                                                                                                                                   2,-zł
                                                                                                                           

6. 200 g Kasza gryczana
Buckwheat – Cereals                                                                                                                          3,-zł
                                                                                          

7. 100 g  Chleb
Bread                                                                                                                                                      1,-zł              

8. 20 g  Cytryna
 Lemon                                                                                                                      0,5 zł

9. 20 g  Chrzan
Horse – radish                                                                                                     1,-zł

10. 20 g  Ketchup
Ketchup                                                                                                                  0,5 zł

11. 20 g   Musztarda
               Mustard                                                                                                               0,5 zł          
12. 200 g  Zestaw surówek (4 rodzaje)

Sed of salads                                                                                                     6,-zł
13.     200 g   Bukiet warzyw gotowanych

  Boiled vegetables                                                                                        8,-zł
                                                                                                                      

 



DESERY
DESSERTS

1. 250 g Lody wielosmakowe z bitą śmietaną i owocami
Ice cream with fruit and whipped cream                                                          12,-zł

                                                          

2. 250 g Lody wielosmakowe płonące
Flamming  ice cream                                                                                       14,-zł

                                                            

3. 200 g Sałatka owocowa
Fruit – Salad                                                                                                     10,-zł

                                                        

4.      200 g Naleśniki z kremem czekoladowym
Pancakes with chocolate  cream                                                                     10,- zł

5.     1 szt. Ciastko                                                                                 5,-zł
     Cookie                                                            

                                   



                           

Czas oczekiwania na podanie zamówionego dania około 20-30 minut.

Kuchnia i bufet kończą wydawanie na 1/2 godz. przed zamknięciem lokalu.

Dania z wpisaną ceną są w danym dniu aktualne.

Kitchen and buffet finish  serving 30  minutes before the closing
of the restaurant.

Meals with the price given are current on a given day.


