
 

MENU 

 

Startery i Zupy: 

Rosół z kury z makaronem        12,00 zł 

Krem pomidorowy z bazylią i mozzarellą      13,00 zł 

Chłodnik z jajkiem         16,00 zł 

 

Krewetki (8 szt.) smażone na maśle z rukolą, pomidorkami koktajlowymi 

i grzankami          23,00 zł 

 

Sałata grecka z pieczywem       15,00 zł 

Sałatka letnia z kurczakiem       19,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dania główne: 

Filet z dorsza smażony na maśle z pietruszką, podawany z sałatką i 

ziemniakami z pieca           28,00 zł 

Smażony pstrąg podawany z surówką z kapusty kiszonej i pieczywem 32,00 zł 

Smażony sandacz podawany na puree z selera i warzywami   34,00 zł 

Pieczony łosoś na puree z zielonego groszku i karmelizowanymi marchewkami

               34,00 zł 

Polędwiczki wieprzowe z cukinią, pomidorami koktajlowymi, podawane z 

ryżem z prażonym słonecznikiem          34,00 zł 

Policzki wieprzowe w sosie własnym, podawane z sałatką z botwinki i kluskami 

śląskimi                 34,00 zł 

Kotlet schabowy z gotowanymi ziemniakami i kapustą zasmażaną     26,00 zł 

Filet drobiowy w marynacie miodowej podawany na sałacie, z pieczonymi 

ziemniakami            27,00 zł 

Nuggetsy z frytkami i surówką z marchewki            19,00 zł 

 

 

 

 

 

  



 

Desery: 

Deser w słoiku          12,00 zł 

Jabłecznik z lodami         17,00 zł 

Deser lodowy z owocami        16,00 zł 

Napoje ciepłe: 

Espresso           4,00 zł 

Cappuccino          6,00 zł 

Kawa rozpuszczalna, po turecku, z ekspresu      6,00 zł 

Kawa latte           7,00 zł 

Kawa latte z syropem         8,00 zł 

Herbata czarna, owocowa, zielona, miętowa     5,00 zł 

Sok owocowy 0,25 l (pomarańczowy, jabłkowy, porzeczkowy)   4,00 zł 

Woda gaz, n/g 0,33 l        4,00 zł 

Coca cola, fanta, sprite 0,3 l        4,00 zł 

Nestea 0,3 l          4,00 zł 

Karafka wody z miętą i cytryną 1l       8,00 zł 

Lemoniada z czarnego bzu 1 l        10,00zł 

Lemoniada tradycyjna 1 l         10,00zł 

Alkohol: 

Piwo Keg Tyskie 0,3 l         6,00 zł 

Piwo Keg  Tyskie 0,5 l          7,00 zł 

Piwo butelkowe 0,5 l         7,00 zł 

(Namysłów, Namysłów niepasteryzowany, Perła Export, Perła chmielowa, Pniewskie ciemne, 

Pniewskie lager, Książęce pszeniczne, Reed’s, Sommersbeer kwiat bzu z limonką )  

Piwo lech free 0,3 l         6,00 zł 

Wino lampka          7,00 zł 

Aperol Spritz          16,00 zł 

Wódka 50 ml          7,00 zł 

Whisky Jack Daniels, Johny Walker, Ballantines 50 ml           13,00 zł  


