
Zupa cebulowa pod ciastem francuskim
12 zł

Onion soup with puff pastry

Krem serowy z pieczoną papryką
13 zł

Cheese cream with roasted peppers

Żurek z białą kiełbasą, jajkiem i wędzonym boczkiem
12 zł

Sour soup with white sausage, egg and smoked bacon

Zupa borowikowa
12 zł

Soup with porcini mushrooms

ZUPY / SOUPS

Rosół z makaronem

Broth with noodles
8 zł

30 zł
Tatar z polędwicy wołowej z żółtkiem, cebulą i ogórkiem konserwowym

Beef tenderloin with onion, yolk and pockled cucumbers

Grilled pork tenderloin on arugula with vinaigrette dressing, pickled 

mushrooms, capers and olives

24 zł

Grillowane polędwiczki wieprzowe na rukoli z sosem vinegrette, marynowanymi 

grzybami, kaparami i oliwkami

Koperta francuska ze szpinakiem i sosem lazur

French envelope with spinach and lazure sauce
24 zł

PRZYSTAWKI / STARTERS

28 zł
Carpaccio z polędwicy wołowej z parmezanem i oliwkami

Beef tenderrloin carpaccio with parmesan, olives and vinaigrette dressing

Deska wędlin i serów z suszonymi owocami

Meat and cheese platter with dried fruits
28 zł



W cenę każdego dania głównego wliczone są dwa dodatki.

The price of each main courses includes two side dishes.

DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSES

Pstrąg z masłem czosnkowym

Zander on spinach

Polędwica po angielsku z sosem kaparowym

Salmon fillet baked in ham with cucumber leavened cream sauce

Sandacz na szpinaku
48 zł

65 zł
English tenderloin with a caper souce

Stek z polędwicy z sosem serowym
65 zł

Beef tenderloin staeak with a cheese sauce

Tradycyjny schabowy
32 zł

Traditional pork chop

Golonka peklowana z kapustą zasmażaną i gotowanymi ziemniakami
35 zł

37 zł
Trout with garlic butter

Filet z łososia pieczony w szynce dojrzewającej z sosem śmietanowym z ogórka 

kwaszonego 45 zł

Panierowana rolada z indyka ze szpinakiem i serem feta
38 zł

Coated turkey roulade with spinach and feta

Kotlet de volaille
34 zł

De volaille cutlet

Grillowana pierś z kurczaka z ziołami, pomidorem i mozzarellą
38 zł

Grilled chicken breast with herbs, tomatoe and mozzarella

Polędwiczka wieprzowa w sosie śmietanowo-serowym
40 zł

Pork tenderloin in cream cheese sauce

Grillowana polędwiczka wieprzowa z sosem kurkowym
45 zł

Grilles pork tenderloin with chantarelle sauce

Kotlet drobiowy Imperial z serem i szynką
34 zł

Poultry cutlet Imperial with ham and cheese

Pickled pork knuckle with fried cabbage and cooked potatoes

Stek z karkówki z sosem czosnkowym
37 zł

Pork neck steak with garlic sauce



lazure, camembert, herd cheese, orange, nuts, raisins, arugula

20 zł
rukola, kurczak, pomarańcze, maliny, pomidor cherry, sos balsamiczny

Salad with chicken, oranges and raspberries

feta cheese, lettuce, tomato, cucumber, pepper, olives, vinaigrette 

Penne z kurczakiem w sosie śmietanowym z parmezanem
22 zł

Penne with chicken and parmesan cheese in cream sauce

Sałatka z kurczakiem, pomarańczami i malinami

Sałatka trzy sery

20 zł
lazur, camembert, żółty ser, pomarańcza, orzechy, rodzynki, rukola

Three cheese salad

Penne carbonara

Penne carbonara 

Penne ze szpinakiem i orzechami

Greek salad

feta cheese, lettuce, tomato, cucumber, pepper, olives, vinaigrette 

22 zł
Penne with spinach and nuts

SAŁATKI / SALADS

ser feta, sałata, oliwki, pomidor, papryka, sos vinegrette
18 zł

Sałatka grecka

MAKARONY / PASTAS

Spaghetti bolognese

Spaghetti bolognese
18 zł

18 zł

Sałatka frutti di mare

22 zł
owoce morza, sałata, pomidor, papryka, ogórek zielony, sos vinegrette

Frutti di mare salad

seafood, lettuce, tomato, pepper, cucumber, vinaigrette dressing



Pieczywo
3 zł

Bread

Filet z kurczaka panierowany w płatkach kukurydzianych z frytkami

Chicken fillet coated in cornflakes with chips

Kapusta kwaszona zasmażana

17 zł

Buraki zasmażane
5 zł

Fried beetroots

DODATKI / SIDE DISHES

Ziemniaki gotowane / pieczone
5 zł

Cooked potatoes

Frytki / Ryż
5 zł

French fries / Rice

5 zł
Fried saurekraut

DANIA WEGETARIAŃSKIE / VEGETARIAN DISHES

Makaron z warzywami, rukolą, pesto bazyliowym i parmezanem
18 zł

Pasta with vegetables, arugula, basil pesto and parmesan cheese

Placki ziemniaczane z borowikami w śmietanie
20 zł

Potatoe cakes with boletus in a cream

DANIA DLA MILUSIŃSKICH / TIDBITS

Naleśniki z serem waniliowym
15 zł

Pancakes with vanilla cheese

Naleśniki ze szpinakiem zapiekane z serem
20 zł

Pancakes with spinach baked with cheese

Masło
3 zł

Butter

Gotowane warzywa z masłem czosnkowym / Grillowane warzywa
5 zł

Cooked vegetables with garlic butter / Grilled vegetables

Zestaw surówek
5 zł

Salad mix



`

Szarlotka na ciepło z lodami waniliowymi i sosem ajerkoniak
18 zł

Apple pie with vanilla ice creams and advocate sauce

DESERY / DESSERTS

Deser bezowy z owocami i kremem z serka mascarpone
13 zł

16 zł
3 gałki lodów, owoce, bita śmietana

Fruity delicacy

Szczypta słodyczy

18 zł
3 gałki lodów, ciasteczka, bakalie, bita śmietana

A pinch of sweetness

Owocowy przysmak

3 scoops of ice-cream, cookies, delicacies, whipped cream

3 scoops of ice-cream, fruits, whipped cream

Zielono Mi

3 gałki lodów, owoce, bita śmietana, polewa

Green Me

3 scoops of ice-cream, fruits, whipped cream, topping

14 zł

Meringe dessert with fruits and cream with mascarpone cheese



`

Herbaty smakowe:

8 zł
zielona, owocowa, miętowa, ziołowa

Flavored tea:

green, fruit, mint, herbal

Kawa z whiskey Jameson i bitą śmietaną
19 zł

Coffee with Jameson whiskey and whipped cream

Herbata z cytryną

Herbata z konfiturą żurawinową
8 zł

Tea with cranberry's jam

Café Latte
10 zł

Café Latte

Café Latte z syropem amaretto
12 zł

Café Latte with amaretto syrup

Kawa z likierem Kahlúa i bitą śmietaną

Coffee with Kahlúa liqueur and whipped cream
18 zł

Kawa Affogato

Kawa, 2 gałki lodów, bita śmietana

Caffe Affogato

Coffee, 2 scoops of ice-cream, whipped cream

6 zł
Tea with lemon

14 zł

podwójne
8 zł

double

Kawa: czarna, biała
8 zł

Coffee: black, white

Cappuccino
8 zł

Cappucinno

CIEPŁE NAPOJE /  WARM DRINKS

Espresso:

Espresso

pojedyńcze
6 zł

single

Herbata z z cytryną i miodem
8 zł

Tea with lemon and honey



Napoje gazowane 0,2 l

4 zł 7 zł

0,3 l 0,5 l

Lech Free 0,3 l 4 zł

Dębowe Mocne 0,5 l 5 zł

Żubr 0,5 l 5 zł

Redd's smakowy 0,3 l 6 zł

Tyskie Gronie 0,5 l 7 zł

Lech Premium 0,5 l 7 zł

7 zł

1 zł

5 zł

5 zł

5 zł

10 zł

Tyskie - beczka

Tyskie - draught

Raspberry juice 0,02 l

Sok malinowy 0,02 l

Lech Pils

PIWA / BEERS

ZIMNE NAPOJE / COLD DRINKS

Soki 0,2 l

Świeżo wyciskany sok z pomarańczy lub grejpfrutów

apple, black currant, grapefruit, orange, tomato

Pepsi, Pepsi light, Mirinda, 7up, Schweppes

Pepsi, Pepsi light, Mirinda, 7up, Schweppes

Carbonated drinks

Juice's 0,2 l

Freshly squeezed orange or grapefruit juice

Woda mineralna gazowana / niegazowana 0,3 l

Mineral water sparkling / still 0,3 l

jabłkowy, czarna porzeczka, grejpfrutowy, pomarańczowy, pomidorowy



15 zł

Cosmopolitan

15 złWódka Wyborowa, Blue Curacao, sok malinowy, sok z limonki

12 zł

12 zł

15 zł

15 zł

15 zł

Green frog

Vodka Wyborowa, Blue Curacao, lemon juice, orange juice

Mojito

Tequila, grenadina,orange juice, lemon juice

Wódka Wyborowa, Blue Curacao, sok z cytryny, sok pomarańczowy

Tequila, grenadina, sok pomarańczowy, sok z cytryny

Wódka Wyborowa, Blue Curacao, raspberry juice, lime juice

DRINKI / DRINKS

Malibu Love

Wódka Finlandia, Blue Curacao, sok z cytryny, 7up

Wódka Finlandia, Blue Curacao, lemon juice, 7up

Malibu, mleko

Malibu, milk

Gin Gordon's Dry z tonikiem

Gin Gordon's with tonic

Campari, sok pomarańczowy

Campari, orange juice

Tequila Sunrise

Campari

Bacardi light, limonka, cukier trzcinowy, mięta

Bacardi light, lime, cane sugar, mint

Blue Lagoon

Zielona Żabka

10 zł



10 zł 150 zł

4 cl 70 cl

12 zł 200 zł

4 cl 70 cl

25 zł 350 zł

4 cl 70 cl

10 zł 150 zł

4 cl 70 cl

10 zł 150 zł

4 cl 70 cl

10 zł 150 zł

4 cl 70 cl

10 zł 150 zł

4 cl 70 cl

15 zł 200 zł

4 cl 70 cl

20 zł 230 zł

4 cl 70 cl

10 zł 20 zł 320 zł

2 cl 4 cl 70 cl

10 zł 20 zł 230 zł

2 cl 4 cl 70 cl

Johny Walker Gold

Whiliam Grant's

J&B

Jameson

Ballantine's

Chivas Regal 12 Year Old

Dimple 15 Year Old

KONIAKI / COGNACS

WHISKY / WHISKEY

Johny Walker Red

Johny Walker Black

Remy Martin V.S.O.P.

Hannesy Fine de Coqnac



8 zł 15 zł 150 zł

2 cl 4 cl 70 cl

10 zł 15 zł 150 zł

2 cl 4 cl 70 cl

10 zł 15 zł 150 zł

2 cl 4 cl 70 cl

10 zł 20 zł 250 zł

2 cl 4 cl 70 cl

6 zł 8 zł

2 cl 4 cl

6 zł 8 zł

2 cl 4 cl

7 zł 10 zł

2 cl 4 cl

7 zł 10 zł

2 cl 4 cl

7 zł 10 zł

2 cl 4 cl

10 zł

10 cl

10 zł

10 cl

Martini Bianco

Calvados Boulard

LIKIERY / LIQUERS

Campari

Bols Blue Curacao

Cointreau

Kahlúa

Southern Comfort

WERMUTY / VERMOUTHS

Martini Dry

BRANDY / BRANDY

Metaxa***

Stock'84

Le Chevalier Noir V.S.O.P.



10 zł

4 cl

10 zł 120 zł

4 cl 70 cl

8 zł

4 cl

10 zł

4 cl

6 zł 70 zł

4 cl 70 cl

6 zł 70 zł

4 cl 70 cl

6 zł 85 zł

4 cl 70 cl

7 zł 100 zł

4 cl 70 cl

RUMY / RUMS

Malibu

Bacardi Light

WÓDKI / VODCA

Tequila

Wyborowa

Żołądkowa Gorzka

Żubrówka

GIN / GIN

Gordon's

Finlandia


