
 
 

Przystawki 
Appetizers 

 

 

Tatar z polędwicy wołowej 
(grzanka, marynaty, żółtko, musztarda) 

Steak tartare 
100 g 28 zł 

 

Sałatka z camembertem i konfiturą 
(mix sałat, pomidory koktajlowe, ogórek świeży) 

Salad with Camembert and chutney 

 

200 g 

 

21 zł 

 

Sałatka z pieczonym łososiem 
(mix sałat, owoce, sos owocowy) 

Baked trout salad 

200 g 25 zł 

 

Sałatka Cezar 
(kurczak, mix sałat, sos cezar) 

Caesar salad 

 

100 g 

 

23 zł 

 

Ziemniaki gratin zapiekane z serem camembert 
(wędzony łosoś, roszponka, suszony pomidor) 

Au gratin potatoes baked with Camembert cheese 

 

200 g 

 

23  zł 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Zupy 
Soups 

 

 

Zupa dnia 
(zupa polecana przez Szefa Kuchni) 

Soup of the day 

250 ml 12 zł 

 

Rosół drobiowo - wołowy 
(makaron domowy, marchewka) 

Chicken and beef soup 

250 ml 12 zł 

 

Żurek  
(biała kiełbasa, jajko) 

Fermented rye soup 

250 ml 17 zł 

 

Zupa Meksykańska 
(mięso wieprzowo – wołowe, warzywa) 

Mexican soup 

250 ml 17 zł 

 

Flaki wołowe 
Beef tripe 

250 ml 18 zł 

 

 

 

 

 

 

 

     



 
 

Dania główne 
Main dishes 

 

   

Łosoś z pieca na kruchym selerze 
(seler, chilli, cytryna, miód, szalotka) 

 Baked salmon on crunchy celeriac 

  160 g 39 zł 

Pstrąg z patelni 
(opiekane ziemniaki, warzywa grillowane) 

Pan-Fried Trout 
300 g 39 zł 

Dorsz smażony 
(ziemniaki ze szpinakiem, surówka)    

Fried cod                

       

      160 g         

       

 

37 zł 

 

Paluszki rybne 
(frytki, surówka) 

Fish sticks 

       

       150g 

 

 

25 zł 

 

Stek z polędwicy wołowej  
(puree musztardowe, fasolka szparagowa) 

 Beef tenderloin 
180 g 59 zł 

Burger wołowy  
(frytki stekowe, sosy) 

Beef Burger 
 160 g 28 zł 

Polędwiczki wieprzowe z grilla w sosie  

śmietanowo - kurkowym 
(kluski śląski, buraczki) 

Grilled pork loins in cream and chantarelle sauce 

180g 

 

38 zł 

 

Karkówka z grilla 
(frytki, ogórek) 

Grilled porc neck 
200g 32 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 
 

 

W przypadku alergii pokarmowych lub specjalnych wymagań dietetycznych prosimy o poinformowanie obsługi.  

Please inform your server of any food allergies or dietary restrictions. 

 

 

Stek ze schabu 
(ziemniaki w mundurku, boczniak, jalapeño) 

Pork steak 

 

 

 

240 g 

     

       

 

       32 zł 

Żeberka wieprzowe pieczone w miodzie  
(puree ziemniaczane, marmolada z czerwonej cebuli, pieczony 

pomidor) 

Spare ribs roasted in honey 

240 g 31 zł 

Kaczka pieczona z marynowaną gruszką 
(kluski śląskie, mus z czerwonej kapusty) 

Roasted duck with marinated pear 

½ szt 45 zł 

Grillowany filet z kurczaka 
(frytki, surówka) 

Grilled chicken fillet 

 

150g 

 

 

26 zł 

 

Nuggetsy drobiowe 
(frytki, sos czosnkowy, surówka) 

Chicken nuggets 

 

150g 

 

 

24 zł 

 

Wątróbka drobiowa z cebulą i karmelizowanym 

jabłkiem 
(puree ziemniaczane, ogórek) 

Chicken liver with onions and caramelized apple 

200g 24 zł 

Kaszotto z sosem grzybowym 
(pęczak, kurki, borowiki) 

Pearl barley dish with mushroom sauce 
       300g 15 zł 

 

 

Dodatki / Extras : 
Zestaw surówek - 5 zł   
Raw vegetable salad 

Frytki – 7 zł 
French fries 

  



 
 

 

Pierogi i Makarony 
Dumplings & Pastas 

 

 

Pierogi z mięsem okraszone boczkiem 
Dumplings with meat and bacon bits 

7 szt 26 zł 

 

Pierogi z kapustą i grzybami z przyrumienioną cebulą 
Dumplings with sauerkraut, mushrooms and fried onion 

7 szt 23 zł 

 

Pierogi ruskie podane z okrasą z czerwonej cebuli 
Russian style dumplings with fried red onion 

7 szt 22 zł 

 

Tagliatelle z łososiem i borowikami 
Tagliatelle with salmon and porcini mushrooms 

300 g 27 zł 

 

Penne ze szpinakiem i kremowym serkiem  
Penne with spinach and creamy cheese 

300 g 21 zł 

 

Papardelle z kurczakiem, bekonem, kurkami i suszonymi 

pomidorami 
Papardelle with chicken, bacon, chanterelles and dried 
tomatoes 

300 g 25 zł 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Desery 
Desserts 

 

   

Tarta jabłkowa z bitą śmietaną i lodami  
Apple tart with whipped cream and ice-cream 

150 g 16 zł 
 

Fondant czekoladowy z sosem malinowym i lodami 
Chocolate lava cake with raspberry topig and ice -cream 

120 g 21 zł 
 

Deser lodowy mały/duży 
(lody 3 gałki/ 5 gałek, owoce sezonowe, bita śmietana) 

Small ice-cream dessert 

 15 zł/19 zł 

 

Deser jogurtowy 
(jogurt, mus owocowy) 

Yoghurt, fruit mousse 

150 g 8 zł 

 

Napoje sezonowe 
Seasonal beverages 

 

 

Wino grzane 
(miód, przyprawa korzenna, goździki, anyż, pomarańcza) 

Mulled wine (honey, spice, cloves, anise, orange) 
   200 ml               14 zł 

Piwo grzane 
(miód, cytryna, imbir, goździki) 

Mulled beer (honey, lemon, ginger, cloves) 
500 ml 12 zł 

Herbata zimowa 

(miód, cytryna, imbir, goździki, pomarańcza, sok malinowy)          500 ml                    12 zł 
„Winter tea” (honey, lemon, ginger, cloves, orange, respberry juice 
 


