
Menu 
Przystawki zimne  
Smalec domowy z ogórkiem kiszonym i pieczywem 8zł 
Śledź w śmietanie z jabłkiem  15zł 
Śledź w oleju z cebulką  15zł  
 

 
Sałaty  
Sałatka z grillowaną piersią kurczaka, granatem, serem blue, świeżym pomidorem oraz 
dipem balsamicznym podana na miksie sałat. 

24zł 

Sałatka grecka z pomidorami, papryką, oliwkami, czerwoną cebulą, serem feta oraz oregano 
podana na sałacie z oliwą z oliwek. 

20zł  
 

 

 
Zakąski gorące  
Chrupiące placki ziemniaczane podane z leśnymi grzybami (2szt) 16zł  
Camembert panierowany na sałacie z żurawiną. 15zł 
Pierogi ruskie z okrasą. 18zł 
Pierogi z mięsem i okrasą. 18zł 
Złociste naleśniki faszerowane szpinakiem i serem żółtym podane z chrupiącymi plastrami 
boczku oraz dipem czosnkowym. 

18zł 
 

 
Zupy  
grzybowa 12zł  
pomidorowa 7zł 
żur na kiełbasie z jajkiem  8zł  
 

 
 
Dania główne  
Kotlet schabowy z gotowanymi ziemniakami i kapustą zasmażaną. 26zł  
Gulasz wołowy z kopytkami i bukietem surówek. 26zł 
Kotlet de volaille z frytkami i marchewką z groszkiem. 26zł 
Sztuka mięsa w sosie chrzanowym z ziemniakami i buraczkami. 28zł 
Placek zbójecki z gulaszem wołowym, bukietem surówek i buraczkami zasmażanymi. 28zł 
Filet z kurczaka pod ziemniaczaną pierzynka podany na leśnym sosie  z ryżem oraz 
bukietem surówek. 

28zł  

Sznycel cielęcy z jajkiem, gotowanymi ziemniakami oraz marchewką z groszkiem. 34zł  
1/2 Kaczki luzowanej z jabłkami i żurawiną podanej z opiekanymi ziemniakami i 
buraczkami zasmażanymi.  

38zł  
   

  

Polędwica wołowa podana na plackach ziemniaczanych z sosem śmietanowo 
grzybowym oraz bukietem surówek  

38zł   

        
 

 
Ryby  
Łosoś z rusztu w sosie holenderskim podany z opiekanymi ziemniakami i surówką z 
białej kapusty.  

35zł 

Pstrąg z grilla z kaparami, gotowanymi ziemniakami i warzywami z wody. 30zł 
Filet z lina w sosie śmietanowym z ziemniakami z wody i szpinakiem z 
czosnkiem.                                  

30zł 

   
 

 



 
Dodatki  
Ziemniaki (gotowane, opiekane, frytki ) 5zł 
Kasza gryczana, ryż,kopytka 5zł 
Marchewka gotowana z groszkiem  5zł  
Kapusta zasmażana 5zł  
Buraczki zasmażane 5zł  
Bukiet surówek 5zł 
 

   
Desery  
Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną. 12zł 
Szarlotka domowa na ciepło z gałką lodów i bitą śmietaną. 12zł 
Racuchy z jabłkami z sosem wiśniowym. 15zł 
Naleśniki z serem i bitą śmietaną 15zł 
Naleśniki z jabłkami w sosie waniliowym 15zł 
 

   
Napoje zimne  
Kompot domowy  3zł  
Cytrynowa lemoniada domowa 6zł 
Sok wyciskany z pomarańczy  9zł  
soki owocowe (butelka)0,3l  5zł 
Coca Cola , Fanta Sprite, tonic 0,2 l  5zł  
buskowianka (niegazowana, gazowana ) 0,25 l  5zł  
Nestea ( brzoskwiniowa, cytrynowa, zielona) 0,5 l  7zł 
woda borjomi 0,4 l  8zł 
Tiger - Red Bull   
NAPOJE 1L W DOSTAWIE   COLA,SPRITE ,FANTA.  

8zł-10zł  
8zł   

 

 
Napoje gorące 
 
herbata (różne smaki do wyboru )  
Herbaty sypane (proponujemy z miodem lub powidłami)  

6zł  
8zł   

Kawa...  7zł  
cappuccino  6zł  
espresso  7zł  
espresso macchiato   
podwójne espresso  9zł  
caffe latte  8zł  
caffe latte z wybranym syropem 10zł  
caffe americano  6zł  
mokka aksamit ( kawa z lodami i bita śmietaną ) 12zł  
czekolada na gorąco z bitą śmietaną  10zł  
   
  
  
   
 
 
 
 
 
 



      
Alkohole  
Piwo  
piwo beczkowe 0,3 l  7zł  
piwo beczkowe 0,5 l  8zł 
piwo krajowe butelka 0,3 l  7zł 
    
Wina białe  
wina reńskie butelka (Niemcy)  50zł 
Orvieto Clasico butelka (Włochy)  50zł 
californijskie butelka (USA)  60zł  
Frontera-Chardonnay butelka (Argentyna)  70zł  
Antares Chile - butelka  65zł  
Wina czerwone  
Shiraz butelka (australia)  70zł 
Montepulciano d'Abruzzo butelka (Włochy)  50zł  
Chianti butelka (Włochy)  70zł  
Bordeaux butelka (Francja)  80zł  
californijskie butelka (USA)  60zł  
Antares butelka  70zł  
Wina deserowe    
Martini 100 ml  8zł  
Wina musujące butelka  60zł  
wina deserowe 100 ml  8zł  
 

  
Alkohole - Wódki ( 40ml )  
wyborowa 8zł 
absolut 10zł 
żubrówka 8zł 
żołądkowa gorzka 8zł 
Alkohole-( butelka 0,5l -0,7l)  
wyborowa 80zł-100zł 
absolut 100zł-130zł 
 
Whisky 40 ml  
chivas 14zł 
ballantines  12zł  
jack daniels  14zł  
johnnie walker 12zł  
stock 84 ( brandy )  12zł  
gin  10zł 
campari  8zł 
tequila  12zł 
   
advocat  8zł 
    
rum  10zł  
    
 

  
  
  
 



 


