Danie Dnia

Dish Of The Day

Z kartą abonamentową taniej, o szczegóły pytaj obsługę.
Cheaper with a voucher . Ask the staff for details

18,00zł

Danie Firmowe

Chef’s Special Meal

barszcz czerwony z uszkami,
kotlet kupiecki (mięso wieprzowe, pieczarki, ser), ziemniaki lub frytki,
kapusta gotowana lub zestaw surówek
Red borsch with ravioli
Merchant’s cutlet (pork coated with breadcrumbs, mushrooms, cheese), Potatoes or French
fries, Boiled cabbage or mixed salad
w zestawie taniej 38,00zł/

(bez zupy 29,00zł)

Danie regionalne

Regional Dish

żurek wiejski z grzanką
żurek( soup made from fermented rye flour) with crouton,
placek dworski (placek ziemniaczany, gulasz wieprzowy, pieczarki)
placek dworski (potato cake, pork stew, mushrooms)
w zestawie taniej 38,00zł / (bez zupy 29,00zł)

Danie dla jarosza
Krem z pomidorów z groszkiem ptysiowym
Stek z kalafiora z jajkiem sadzonym ( kalafior zasmażany na maśle, 2 jajka sadzone
sałatka z ogórka zielonego)
(tylko w zestawie) 28,00zł

Danie dla dzieci

(mniejsza porcja)

Filet z kurczaka (100g), frytki (100g), surówka do wyboru (biała
kapusta/czerwona/marchewka tarta 100g).
18,00zł

Średni czas oczekiwania od momentu przyjęcia zamówienia 10-20minut.
Estimated time of waiting: 10 – 20 minutes
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Zupy






(300ml)

Soups:

Zupa dnia
The soup of the day
Barszcz czerwony z uszkami lub zkrokietem Red borsch with ravioli
Flaki wołowe z pieczywem
Tripe With Bread
Pomidorowa z makaronem
Tomato Soup
Żurek staropolski (jajko + cienko krojona kielbasa)
Soup Made From Fermented Rye Flour With Sausage

7,00zł
12,00zł
12,00zł
8,00zł
12,00zł

Dania mięsne Meat Dishes:














Filet z kurczaka 120g (mięso drobiowe w panierce)
Chicken fillet (chicken meat in coating)
Kotlet de Volaille 140 g (zawijane mięso drobiowe, masło)
De Volaille cutlet (rolled pork, butter)
Kotlet meksykański 120g (mięso drobiowe na ostro)
Mexican cutlet (chicken meat spicily seasoned)
Kotlet schabowy popularny 120g
Pork cutlet – popular (pork chop)
Kotlet schabowy paryski 120g (mięso panierowane w mące i jajku)
Parisian pork cutlet (coated in flour and egg)
Kotlet szlachecki 180 g (zawijane mięso drobiowe, ser, pieczarki)
Szlachecki (rolled chicken meat, mushrooms, cheese)
Kotlet szwajcarski 160g (zawijane mięso drobiowe, ser)
Swiss cutlet (rolled chicken meat with cheese)
Sznycel wieprzowy po wiedeńsku 120g (sznycel, dwa jajka sadzone)
(sznycel, dwa jajka sadzone)
Wiener schnitzel (pork schnitzel and two fried eggs)
Brizol 120 g (mięso wieprzowina cienko rozbite, pieczarki)
Brizol (pork steak, mushrooms)
Stek drobiowy z pieczarkami 120g
Chicken steak with mushrooms
Stek wieprzowy z cebulką/ z masłem ziołowym
120g
Pork steak with onion/with herbal butter
Gulasz wieprzowy 300g
Pork goulash

13,00zł
16,00zł
14,00zł
13,00zł
14,00zł
14,00zł
16,00zł
18,00zł

19,00zł
18,00zł
19,00zł
14,00zł

Oraz And more:


Bigos z pieczywem 300g
( stewed dish made of sauerkraut and meat and mushrooms)
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12,00zł

Dania jarskie Vegetarian meals:







Naleśniki z serem /lub z dżemem (2 szt.) Pancakes with cottage cheese
Placki ziemniaczane z śmietaną (2 szt.)
Potatos pancake
Pierogi z (kapustą i grzybami/ serem/ mięsem/ ruskie) (6 szt.)
Ravioli with cabbage and mushrooms
Łosoś z patelni (za 100g) Salmon
Filet z miruny panierowany (za 100g) Coated blue grenadier - fish fillet

12,00zł
15,00zł
12,00zł
17,00zł
13,00zł

Jarzyny gotowane (200g) Boiled vegetables:





Buraczki zasmażane
Fried beet
Kapusta gotowana ( na słodko/ lub kiszona ) Fried sweet cabbage
Marchewka z groszkiem
Carrots and peas
Bukiet jarzyn (brokuły, kalafior, marchewka, fasola) 300g
Mixes vegetables (broccoli, cauliflower, carrot, beans)

Surówki









surówka dnia
bukiet surówek 300g
ogórek kiszony
sałata w śmietanie
z białej kapusty
z kapusty czerwonej
z marchewki
mizeria

(150g)

6,00zł
6,00zł
6,00zł
14,00 zł

Salads:

salad
mixed salad
a dill pickle
lettuce in cream
coleslaw
red cabbage
carrots
fresh cucumber (and sour cream) salad

3,50zł
10,00zł
2,00 zł
5,00zł
4,00zł
4,00zł
5,00zł
7,00zł

Dodatki Extras:






frytki / kulki ziemniaczane 150g
kasza gryczana 150 g
ryż 150g
ziemniaki z wody 300g
ziemniaki zapiekane 300g



chrzan/ ketchup/ majonez/ musztarda
horseradish, ketchp, mayonnaise, mustard

french fries
buckwheat groats
rise
boiled potatoes
baked potaotes
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6,00zł
4,00zł
5,00zł
4,50zł
5,50zł
1,50zł

