Menu
--------------------------------------------------------------------------------------------------ZUPY:
Rosół z makaronem i marchewką
Żurek z kiełbasą białą i jajkiem
Pomidorowa z makaronem
Pomidorowa z ryżem
Ogórkowa zabielana
Flaki wołowe z kajzerką
--------------------------------------------------------------------------------------------------

6,50 zł
9,50 zł
6,50 zł
6,50 zł
6,50 zł
12.00 zł

MIĘSA WIEPRZOWE:
Kotlet Schabowy tradycyjny
10,50 zł
Schab Karkowy pieczony w sosie pieczeniowym
12,50 zł
Gordon Blue
12,50 zł
Kotlet Szarmancki ze schabu karkowego
10,50 zł
Pulpeciki w sosie pieczarkowym
9,50 zł
Kotlet po Chłopsku ze schabu środkowego zapieczony z bekonem, ogórkiem pod serem mozzarella 12,50 zł
Kotlet Mielony tradycyjny
9,50 zł
Gulasz Węgierski
13,00 zł
Klopsiki w sosie pomidorowym
9,50 zł
Placek ziemniaczany po Zbójnicku
18,00 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------MIĘSA DROBIOWE:
Antrykot z piersi kurczaka
Słoneczna Pierś kurczaka zapieczona z serem i brzoskwinią
Pierś kurczaka z grilla faszerowana serem mozzarella i suszonym pomidorem
Udko Kurczaka faszerowane mięsem drobiowym i warzywami w sosie potrawkowym
Chrupiąca Pierś kurczaka w płatkach kukurydzianych
Kotlet Pożarski grubo siekany
de'Volaille
--------------------------------------------------------------------------------------------------

11,50 zł
12,50 zł
12,50 zł
11,50 zł
11,50 zł
10,50 zł
13,50 zł

RYBY:
Miruna smażona saute z cytryną
Tołpyga w cieście ziołowym
Kotlet Rybny z duszoną cebulą

14,00 zł
14,00 zł
10,50 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------BEZMIĘSNE:
Kotlet Jajeczny z sosem szczypiorkowym
Kotleciki Sojowe w sosie pieczarkowym
Ser Camembert panierowany z żurawiną

9,50 zł
9,50 zł
11,00 zł

MĄCZNE:
Naleśniki z Serem ze słodką śmietaną 2 szt.
Naleśniki z Musem Jabłkowym ze słodką śmietaną 2 szt.
Naleśniki ze Szpinakiem z polewką z cebuli 2 szt.
Pierogi z mięsem z polewką z cebuli 6 szt.
Pierogi z Kapustą i Pieczarkami z polewką z cebuli 6 szt.
Pierogi Ruskie z polewką z cebuli 6 szt.
Pierogi z Serem ze słodką śmietaną 6 szt.

9,50 zł
9,50 zł
9,50 zł
16,00 zł
16,00 zł
16,00 zł
16,00 zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------MAKARONY:
Tagliatelle z Kurczakiem grillowanym, pomidorami suszonymi, podgrzybkami, sosem serowym
Spaghetti Bolognese
Spaghetti Carbonara
Makaron Penne ze Szpinakiem Baby, pomidorkami cherry, sosem śmietanowym

26,00 zł
24,00 zł
24,00 zł
21,00 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------PIZZA:
Margherita - mozzarella, sos pomidorowy
Capricciosa – mozzarella, sos pomidorowy, pieczarki, szynka Cotto
Salami – mozzarella, sos pomidorowy, salami Milano
Hawai – mozzarella, sos pomidorowy, szynka Cotto, ananas
Spinata – mozzarella, sos pomidorowy, salami Picante, rukola, pomiodorki cherry
Quattro Stagioni – mozzarella, sos pomidorowy, szynka Cotto, pieczarki, karczochy, oliwki
Cztery Sery – sos czosnkowy, mozzarella, parmezan, rokpol, camembert
Speciale – mozzarella, sos pomidorowy, Pancetta, pieczarki, czerwona cebula, oliwa truflowa
Gorgonzola e'pera – mozzarella, gorgonzola, szpinak, gruszka, orzechy włoskie
Parma – mozzarella, sos pomidorowy, prosciutto Crudo, rukola. Pomidorki cherry, parmezan

17,00 zł
21,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
27,00 zł
27,00 zł
25,00 zł
29,00 zł
29,00 zł
30,00 zł

…..................................................................................................................................
DODATKI:
Ziemniaki puree
Ziemniaki opiekane z polskimi ziołami
Ryż na sypko
Kasza Gryczana
Kasza Pęczak
Makaron Penne
Kluski Śląskie
Frytki
Sos Pieczarkowy
Sos Pieczeniowy
Sos Śmietanowy
Sos Potrawkowy
Sos Szczypiorkowy
Śmietana słodka

3,50 zł
5,50 zł
3,50 zł
3,50 zł
3,50 zł
5,50 zł
5,50 zł
5,50 zł
2,50 zł
2,50 zł
2,50 zł
2,50 zł
2,50 zł
2,50 zł

JARZYNY I SURÓWKI:
Buraczki zasmażane
Marchew z groszkiem zasmażana
Kapusta zasmażana
Bukiet Warzyw parowanych
Surówka z marchwi, jabłka i nutką chrzanu
Surówka z buraczków ćwikłowych
Surówka Colesław
Surówka Wielowarzywna z kapusty pekińskiej
Surówka z Ogórków kwaszonych
Surówka z Kapusty kiszonej
Mix Sałat z sosem winegret

4,50 zł
4,50 zł
4,50 zł
6,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
5,50 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------SAŁATKI:
Sałatka Grecka

14,00 zł

na sałacie lodowej, pomidora, papryki, ogórka, oliwki czarnej, sera feta, sosu winegret

Sałatka z Kurczakiem

16,00 zł

grillowanym, pieczonym burakiem, mix sałat, ogórkiem, pomidorem cherry, sosem jogurtowym

Sałatka z Łososiem

18,00 zł

grillowanym, patisonem, mix sałat, suszonymi pomidorami, papryką czerwoną cebulą, sosem mango

Sałatka z Chipsami Bekonowymi,

16,00 zł

mix sałat, pomidorami cherry, czerwoną cebulą, ogórkiem, pieczarką, sosem musztardowo - miodowym

Sałatka z Serem Camembert,

18,00 zł

szpinak baby, pomidor cherry, ogórek, sos malinowo – żurawinowy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------DESERY:
Jabłecznik z kruszonką
Sernik w czekoladowej dekoracji
Wiewiórka bakaliowa z kremem cynamonowo – orzechowym
Budyń Śmietankowo – wanilinowy z sokiem malinowym

8,00 zł
8,00 zł
10,00 zł
7,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPOJE:
Pepsi 0,2l
Mirinda pomarańczowa 0,2l
7UP 0,2l
Sok Pomarańczowy 0,2l
Sok Jabłkowy 0,2l
Sok Pomidorowy 0,2l
Woda gazowana 0,2l
Woda niegazowana 0,2l
Kompot wieloowocowy 0,3l

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

