
PRZEKĄSKI ZIMNE
Tatar z polędwicy wołowej 
cebulka  / ogórek  kiszony /  kurki  / żółtko

Śledź po kaszubsku 
cebulka / orzech laskowy / ziemniaki 
w mundurkach 

Pasztet z gęsiny
sos tatarski / pikle / chleb drożdżowy

Deska mięs wędzonych
szynka / słonina / polędwiczka wieprzowa 
/ kiełbasa / pikle / chleb / chrzan / 
musztarda

Sałata z grillowanym kurczakiem 
świeże warzywa / parmezan  / grzanki / 
sos cesarski

Smalec z gęsi 
grzyby marynowane / ogórek kiszony / 
chleb

PRZEKĄSKI CIEPŁE
Kiełbaska jagnięca grillowana
świeże pomidory z bazylią / grzanka / 
wędzony majonez 

Placki ziemniaczane z gulaszem 3 szt. 

gulasz wołowy / kwaśna śmietana 

Placki ziemniaczane z kurkami 3 szt.

kurki duszone w śmietanie  

Wątróbka drobiowa 
wiśnie w syropie / papryka / chleb 
drożdżowy

PIEROGI 6 szt.

Pierogi z mięsem 
skwarki

Pierogi ruskie
kwaśna śmietana

Pierogi ze szpinakiem i serem 
kurki duszone w śmietanie  

Pierogi z serem na słodko 
sos waniliowy 

KARTACZE 2 szt.

Kartacze z duszoną wieprzowiną
skwarki 

Kartacze z szarpaną kaczką 
kolendra / sos śliwkowy z imbirem 

ZUPY
Rosół drobiowy 
makaron / marchew / natka 

Żur staropolski
biała kiełbasa / jajko

Krem z dyni 
mleczko kokosowe / grzanki ziołowe

Zupa sezonowa 
zapytaj obsługę

DANIA MIĘSNE
Pieczona pierś z kurczaka z kostką
sos tymiankowy / pieczone ziemniaczki / 
glazurowana marchewka

Kaczka pieczona 
sos żurawinowy / kluski śląskie 
/ buraczki zasmażane 

Kotlet schabowy smażony na smalcu
puree ziemniaczane / kapusta zasmażana

Żeberka BBQ
pieczony ziemniak z gzikiem /  surówka 
colesław 

Polędwiczki wieprzowe 
sos tymiankowy / pieczone ziemniaczki / 
glazurowana marchewka

Golonka wieprzowa z pieca 
kapusta zasmażana / pieczone ziemniaki 
w ziołach / chrzan / musztarda

Rostbef grillowany
masło ziołowe / buraczki zasmażane / 
pieczone ziemniaczki

Stek z polędwicy wołowej 
sos pieprzowy / frytki domowe /  fasolka 
szparagowa / boczniaki

Deska mięs grillowanych
bekon / szaszłyk drobiowy / karkówka / 
kiełbaska jagnięca / pyra z gzikiem 
/ piklowana kapusta / surówka colesław

RYBY
Sandacz filet duszony
pory duszone w śmietanie / puree 
ziemniaczane / sałatka ze  świeżych 
warzyw

Pstrąg z pieca
sos koperkowy / ziemniaki w mundurkach 
/  fasolka szparagowa 

Smażony filet z halibuta  
frytki domowe / sałatka ze świeżych 
warzyw / sos tatarski 

ZUPY
Rosół drobiowy 
makaron / marchew / natka 

Żur staropolski
biała kiełbasa / jajko

Krem z dyni 
mleczko kokosowe / grzanki ziołowe

Zupa sezonowa 
zapytaj obsługę

DANIA MIĘSNE
Pieczona pierś z kurczaka z kostką
sos tymiankowy / pieczone ziemniaczki / 
glazurowana marchewka

Kaczka pieczona 
sos żurawinowy / kluski śląskie 
/ buraczki zasmażane 

Kotlet schabowy smażony na smalcu
puree ziemniaczane / kapusta zasmażana

Żeberka BBQ
pieczony ziemniak z gzikiem /  surówka 
colesław 

Polędwiczki wieprzowe 
sos tymiankowy / pieczone ziemniaczki / 
glazurowana marchewka

Golonka wieprzowa z pieca 
kapusta zasmażana / pieczone ziemniaki 
w ziołach / chrzan / musztarda

Rostbef grillowany
masło ziołowe / buraczki zasmażane / 
pieczone ziemniaczki

Stek z polędwicy wołowej 
sos pieprzowy / frytki domowe /  fasolka 
szparagowa / boczniaki

Deska mięs grillowanych
bekon / szaszłyk drobiowy / karkówka / 
kiełbaska jagnięca / pyra z gzikiem 
/ piklowana kapusta / surówka colesław

RYBY
Sandacz filet duszony
pory duszone w śmietanie / puree 
ziemniaczane / sałatka ze  świeżych 
warzyw

Pstrąg z pieca
sos koperkowy / ziemniaki w mundurkach 
/  fasolka szparagowa 

Smażony filet z halibuta  
frytki domowe / sałatka ze świeżych 
warzyw / sos tatarski 

DESERY
Szarlotka na ciepło 
lody waniliowe / bita śmietana 

Sernik z białej czekolady 
mus malinowy / crunch migdałowy 

Gofry smażone 1 szt.

bita śmietana / lody słony karmel / toffi 

DLA DZIECI
Rosół drobiowy
makaron / marchew

Paluszki drobiowe w panierce
frytki

Racuchy smażone
jabłko / cukier puder

NAPOJE ZIMNE
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, 
Tonik Kinley 250 ml

Woda niegazowana, Kropla Beskidu 
330 / 750 ml

Woda gazowana, Kropla Delice 330 / 750 ml

Fuzetea brzoskwinia / cytryna 250 ml

Burn 250 ml

Red Bull 250 ml

Soki Cappy: pomarańczowy, jabłkowy, 
porzeczkowy, pomidorowy 250 ml

Sok świeżo wyciskany: pomarańczowy,
grejpfrutowy 200 ml

Sok tłoczony z jabłek 200 ml

Kompot 250 ml

Kwas chlebowy 250 ml

NAPOJE CIEPŁE
Kawa americano 
Espresso
Podwójne espresso
Cappuccino, kawa biała
Caffe latte
Herbata Richmont: czarna, earl grey, 
biała, owocowa, zielona, miętowa
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PIWO 

Piwo z beczki Okocim 0,5 l / 0,3 l

Okocim pszeniczne 0,5 l 

Kasztelan niepasteryzowany 0,5 l 

Carlsberg 0,5 l 

Porter 0,5 l 

Grimbergen Blonde / Double Ambree 0,33 l 

Okocim 0% 0,5 l 

Karmi 0,4 l 

Sok do piwa

ALKOHOLE MOCNE
Finlandia 40 ml / 0,5 l

Wyborowa 40 ml / 0,5 l

Żubrówka 40 ml / 0,5 l

Żołądkowa Gorzka 40 ml / 0,5 l

Soplica wiśniowa 40 ml / 0,5 l

Soplica pigwowa 40 ml / 0,5 l

Orkiszowa 40 ml / 0,7 l

Chopin Rye 40 ml / 0,7 l

Chopin Potato 40 ml / 0,7 l

Nemiroff 40 ml / 0,5 l

Nemiroff De Luxe 40 ml / 0,7 l

Chivas Regal 40 ml

Johnnie Walker Red 40 ml

Jack Daniel’s 40 ml

Ballantines 40 ml

Jagermeister 40 ml

Martini Binaco, Extra Dry, Rosso 80 ml

Gin Seagram’s 40 ml

Tequila Siver, Gold 40 ml

Rum Havana Club 40 ml
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Dla stolików 6 osobowych i powyżej doliczany jest serwis kelnerski 10%.
Do wglądu dostępne jest menu z alergenami oraz gramaturami potraw.
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