MENU RESTAURACYJNE
ŚNIADANIE
Zestaw śniadaniowy serwowany w godzinach 7:00 - 10:00

30 zł

ZUPY
Lekko pikantna zupa węgierska podawana w kociołku

24 zł

Rosół domowy na wołowinie i drobiu

16 zł

Żur staropolski z białą kiełbasą i jajkiem

18 zł

DANIA GŁÓWNE
Stek z polędwicy wołowej

63 zł

serwowany na gorącym kamieniu z zapiekanymi ziemniakami,
mixem sałat i sosami

Gigant kotlet schabowy

38 zł

z opiekanymi ziemniakami i surówką

De volaille

27 zł

z frytkami i bukietem surówek

Racuszki ziemniaczane

28 zł

z grillowaną piersią z kurczaka i sosem kurkowym

Placek ziemniaczany

28 zł

z aromatycznym gulaszem i ogórkiem kiszonym

Sandacz z patelni

47 zł

ze szparagami, czosnkiem, krewetkami i pomidorkami
koktajlowymi na makaronie tagiatelle

37 zł

Smażone fileciki z okonia
z frytkami i surówką

36 zł

Pstrąg smażony w całości
z ziołami, ziemniakami opiekanymi i surówką

37 zł

Dorsz z patelni
z frytkami i surówką

Domowe pierogi
pierogi dnia lub pierogi ze szpinakiem

21 zł

MENU RESTAURACYJNE
DODATKI
Frytki

6 zł

Ziemniaki opiekane

6 zł

Ziemniaki w kąpieli koperkowej

5 zł

Zestaw surówek

6 zł

Mix warzyw blanszowanych

6 zł

Pieczywo

2 zł

Masło

1 zł

SŁODKA TRADYCJNA
Ciasto dnia

18 zł

Deser bezowy z mascarpone i frużeliną owocową

26 zł

MENU DLA DZIECI
Rosołek z makaronem

10 zł

Pomidorowa z makaronem

10 zł

Fileciki drobiowe

21 zł

z puree ziemniaczanym i bukietem surówek

Rybka mini złota rybka

21 zł

w delikatnej panierce z frytkami i bukietem surówek

Naleśniki z twarożkiem

15 zł

Placuszki ziemniaczane ze śmietaną

14 zł

MENU RESTAURACYJNE
KAWY
Herbata

8 zł

Kawa espresso

9 zł

Kawa czarna

9 zł

Kawa biała

10 zł

Kawa cappuccino

12 zł

Kawa latte

14 zł

Rozgrzewająca kawa latte z baileysem

18 zł

NAPOJE
Pepsi, pepsi light (0,2l)

8 zł

Mirinda, 7up,tonic (0,2l)

8 zł

Woda mineralna: niegazowana, gazowana

8 zł

Nestea: cytrynowa, brzoskwiniowa, zielona

8 zł

Soki owocowe toma

8 zł

ALKOHOL
Piwo (500ml)

8 zł

Piwo grzane(500ml)

12 zł

Wino kieliszek

12 zł

Wino grzane

15 zł

