
 

 POLECAMY 

Krewetki w sosie pomidorowo-kokosowym 

Krewetki w sosie kokosowym z pomidorami podawane z pieczywem 
24 zł 

PRZEKĄSKI 

Pieczony camembert z owocami i sosem miodowym 

Ser camembert podawany ze świeżymi owocami i sosem jogurtowo-

miodowym 

19 zł 

Przekąska śródziemnomorska 

Krewetki, kalmary, ser i krążki cebuli w chrupiącej panierce z sosem 

słodko-pikantnym 

23 zł 

Placki cebulowe  z sosem czosnkowym (3 szt) 14 zł 

Paluchy drożdżowe z sosem czosnkowym (4 szt) 9 zł 

ZUPY 

Domowy rosół 

Rosół z makaronem, marchewką, pietruszką i podudziem z kurczaka 
14 zł 

Gulaszowa 

Mięsna zupa z wołowiną i papryką podawana z pieczywem czosnkowym 
16 zł 

Cebulowa 

Zupa cebulowa podawana z grzanką z serem 
14 zł 

DANIA Z DROBIU 

Pierś z kurczaka 

Pierś kurczaka w złocistej panierce lub grillowana z wybranymi 

dodatkami 

25 zł 

Sznycel z jajkiem 

Filet drobiowy podawany z jajkiem sadzonym i wybranymi        

dodatkami 

31 zł 

DANIA Z WIEPRZOWINY 

Schab po staropolsku 

Schab w złocistej panierce z wybranymi dodatkami 
25 zł 

Karkówka 

Karkówka w sosie lub grillowana z wybranymi dodatkami 
26 zł 

Placek po zbójnicku 

Placek z tartych ziemniaków z gulaszem mięsnym, surówkami i śmietaną 
31 zł 

Roladki wieprzowe 

Roladki wieprzowe faszerowane ogórkiem i cebulą w sosie 

pieczarkowym z wybranymi dodatkami 

28 zł 

Polędwiczki wieprzowe otoczone bekonem 

Polędwiczki wieprzowe otoczone bekonem w sosie śmietanowym z 

zielonym pieprzem podawane z wybranymi dodatkami 

36 zł 

RYBY 

Filet z dorsza w panierce 

Panierowany filet z dorsza podawany z opiekanymi ziemniakami i 

surówką 

29 zł 

Stek z łososia na grillowanych warzywach 

Łosoś na grillowanych warzywach w kremowym sosie maślano-

ziołowym 

36 zł 

Pstrąg filetowany w sosie cytrynowym 

Faszerowany pstrąg z grilla z francuskim sosem cytrynowym podany z 

opiekanymi ziemniakami i surówką 

33 zł 

DANIA ZAPIEKANE W PIECU 

Brokuły zapiekane 

Brokuły zapiekane z serem w sosie śmietanowym 
19 zł 

Kurczak zapiekany z brokułami 

Brokuły i kawałki kurczaka zapiekane z makaronem penne i z serem w 

sosie śmietanowym 

25 zł 

Zapiekanka włoska 

Szynka, pieczarki, cebula, makaron penne zapiekane z serem w sosie 

pomidorowym 

24 zł 

Zapiekanka wiejska 

Ziemniaki, boczek, szynka, pieczarki zapiekane z serem w sosie 

śmietanowym 

25 zł 

MAKARON 

Tagliatelle Aglio Olio 

Tagliatelle z oliwą, czosnkiem, papryczką i pietruszką 
19 zł 

Spaghetti Bolognese 

Makaron spaghetti w sosie mięsno-warzywnym posypany parmezanem 
22 zł 

Spaghetti Carbonara 

Makaron spaghetti z jajkiem, bekonem, cebulą i śmietaną posypany  

parmezanem 

22 zł 

Tagliatelle Frutti di Mare 

Makaron tagliatelle z krewetkami, małżami i kalmarami z oliwą  z oliwek 

i dodatkiem pietruszki 

34 zł 

 


