
Sałatki / Salads

22złSałatka Cezar
(300g)
Grillowana pierś z kurczaka podana na sałacie rzymskiej 
z dresingiem anchois, pomidorkami koktajlowymi,
grzankami i parmezanem

Caesar Salad
Grilled chicken breast served on lettuce with anchovy

dressing, cherry tomatoes, croutons and Parmesan cheese

Sałatka toskańska
(300g)
Bukiet sałat z mozzarellą, szynką parmeńską, pomidorkami 
koktajlowymi i dresingiem balsamiczno-miodowym

24zł

Tuscan Salad
Mix salad served with mozzarella cheese, parma ham,

cherry tomatoes and balsamic- honey dressing

20złSałatka z pieczonym burakiem
(280g)
Pieczony burak podany na młodym szpinaku z serem feta, 
prażonymi pestkami dyni i dresingiem cytrynowo-miodowym

Mix salad with roast beetroot
Roast beetroot served on baby spinach in feta cheese,

roasted pumpkin seeds and lemon- honey dressing

Sałatka z pieczonym serem camembert
(250g)
Bukiet sałat z pomidorkami koktajlowymi, prażonymi pestkami
słonecznika, ogórkiem, czerwoną cebulą, kremem balsamicznym
i pieczonym serem camembert

Lunch dnia ( zupa+ drugie danie) 
poniedziałek-piątek

18zł

18zł

Mix fresh salad with roast Camembert cheese
Mix salad with cherry tomatoes, roasted sunflower seeds,

cucumber, red onion, balsamic dressing and roast 

Camembert cheese



Zupy / Soups

Rosół drobiowo-wołowy z domowym makaronem 
(220 ml)

10zł

Beef – chicken broth served with home- made noodles

Krem z pieczonej papryki z groszkiem
ptysiowym i parmezanem
(220 ml)   

12zł

Red pepper cream soup with puff pastry croutons and

Parmesan cheese

Żurek na wędzonce i borowikach podany
z puree ziemniaczanym
(220 ml)

12zł

Traditional polish borsch with boletus mushrooms

and mashed potato



Dania główne / Main courses
Dania rybne / Fish dishes 

Polędwica z dorsza atlantyckiego podana 
na gorącej sałatce z rukoli, ziemniaków
i pomidorków koktajlowych z sosem cytrynowym
(350g)
Sirloin of Atlantic cod served on a hot salad of rocket, 

potatoes, cherry tomatoes with lemon sauce

29zł

Filet z sandacza soute w sosie śmietanowym 
z siankiem porowym, chipsami z batatów 
i kalafiorem romanesco
(350g)
Saute Zander fish fillet in cream sauce with leek, sweet

potato chips and romanesco cauliflower

38zł

Pieczony łosoś podany na dzikim ryżu
z grillowanymi pomidorami i sosem holenderskim
(350g)
Baked salmon  served on wild rice with grilled tomatoes

and hollandaise sauce

42zł



Dania główne / Main courses
Dania mięsne / Meat dish

27złPlacki ziemniaczane z gulaszem wieprzowym, 
kwaśną śmietaną i zestawem surówek
(350g)

Potato pancakes served with pork goulash, sour cream

and selection of salads

29złPieczony kurczak supreme 
podany z pieczona młodą marchewką, 
groszkiem i zapiekanką ziemniaczaną
(350g)

Baked Chicken Supreme 

served with baked young carrots, 

green peas, and potato casserole 

(350g)

32złRolada z kaczki podana na puree z czerwonej
kapusty z kluskami śląskimi i sosem demi glace
(380g) 

Duck roulade served with red cabbage puree, typical

polish potato dumplings and demi glace sauce

27złTradycyjny kotlet schabowy podany na kapuście 
zasmażanej z puree ziemniaczanym
(400g)
Traditional polish pork chop served on fried sour 

cabbage with mashed potato



Pierogi i makarony 
/ Stuffed dumplings and pasta

Pierogi z gęsiną
z masłem/ze skwarkami - do wyboru
(10szt - 250g)

18zł

Goose dumplings with butter/ with

cracklings - optional

Dumplings with spinach and feta cheese

Dumplings with seasonal fruits

Pierogi ze szpinakiem i fetą
(10szt - 250g)

Pierogi z owocami sezonowymi
(10szt - 250g)

18zł

12zł

Pierogi ruskie
z masłem/z masłem i kwaśną śmietaną/
ze skwarkami - do wyboru
(10szt - 250g)

12zł

Russian dumplings with butter/ with butter and

sour cream/ with cracklings - optional

Makaron Tagliatelle z młodym szpinakiem,
czarnymi oliwkami i suszonymi pomidorami 
w sosie śmietanowym
(300g)  

20zł

Tagliatelle pasta with baby spinach, black olives

and dried tomatoes in a cream sauce

Makaron Penne z łososiem, kaparami
i czerwoną cebulką w sosie pomidorowym
(300g)

22zł

Penne pasta with salmon, capers and red onion

in tomato sauce 

22złMakaron Spaghetti z marynowaną papryką, 
wołowiną i borowikami
(300g)
Spaghetti pasta with marinated pepper, beef and

boletus mushrooms



Zupa pomidorowa z makaronem
(220ml) 

8zł

Tomato soup with noodles 

Naleśniki z serem i rodzynkami
(140g)

12zł

Pancakes with cottage cheese and raisins

Menu dla najmłodszych 
/ Menu for kids  

Stripsy z kurczaka z frytkami i surówką
z marchewki
(160g)

14zł

Chicken strips witch french fries and carrot salad

Paluszki rybne z opiekanymi ziemniakami
i surówką z kiszonej kapusty
(160g)

15zł

Fish fingers with baked potatoes and salad

of sauerkraut
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