
 

SAŁATKI 

Sałatka grecka 

Mix sałat, pomidor, ogórek, papryka, oliwki, ser feta 
28 zł 

Sałatka Cesarska 

Mix sałat, pomidor, ogórek, ananas, prażone migdały, grillowany kurczak 
32 zł 

Sałatka wiejska 

Mix sałat, pomidor, ogórek, papryka, pieczone ziemniaki, boczek, 

grillowany kurczak 

32 zł 

Sałatka z camembertem 

Mix sałat, camembert, gruszka, owoc sezonowy, prażony słonecznik 
30 zł 

Do każdej sałatki podajemy sos własnej produkcji, prosimy o wybór z poniższych: 

sos czosnkowy, sos koktajlowy, sos vinegrette, sos miodowo-jogurtowy 

PIEROGI 

Pierogi ukraińskie podawane z cebulką i boczkiem 26 zł 

Pierogi z mięsem podawane z cebulką i boczkiem 28 zł 

Pierogi z twarogiem i jabłkami podawane z sosem miodowym 26 zł 

MENU DLA DZIECI 

Królewskie kurczaczki 

Panierowany fileciki z kurczaka z frytkami i świeżym ogórkiem 
19 zł 

Zakręcony makaronik  

Spaghetti Bolognese 
18 zł 

DESERY 

Puchar lodowy z owocami 

3 gałki lodów podawane z owocami, bitą śmietaną i polewą 
18 zł 

Puchar lodowy z gorącymi wiśniami 

3 gałki lodów podawane z gorącymi wiśniami,bitą śmietaną i polewą 
18 zł 

Semifreddo malinowe 

Włoski deser z malinami podawany z ciasteczkami Oreo, polewą 

karmelową i płatkami migdałów 

18 zł 

NAPOJE GORĄCE 

Herbata Sir William’s 9 zł 

Kawa czarna 8 zł 

Kawa biała 9 zł 

Latte Macchiatto, Cappuccino 11 zł 

NAPOJE ZIMNE 

Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7up 0,2 l 7 zł 

Lipton Ice Tea 0,2 l brzoskwiniowa, cytrynowa, zielona  7 zł 

Napoje Pierrot 0,33 l 

Zielony owoc, gruszka, pomarańcza, oranżada, grapefruit, ananas 
7 zł 

Sok Toma 0,2 l pomarańczowy, jabłkowy, porzeczkowy, pomidorowy 7 zł 

Woda niegazowana/ gazowana 0,3 l 7 zł 

PIWO 

Piwo z beczki Tyskie 0,5l/0,33l 10 zł/8 zł 

Książęce- ciemne, pszeniczne, IPA, cherry,  pszeniczne 

bezalkoholowe 0,5l (butelka) 
12 zł 

Desperados 0,4 l (butelka) 10 zł 

Heineken, Carlsberg 0,5 l (butelka) 10 zł 

Piwo bezalkoholowe klasyczne lub smakowe 0,33 l 8 zł 

DRINKI 

Wściekły pies - wódka, tabasco, sok malinowy 9 zł 

Blue Lagoon - wódka, sprite, Blue Curacao 16 zł 

Zielona żaba – wódka, sok pomarańczowy, Blue Curacao 17 zł 

Sex on the beach – Malibu, wódka, likier brzoskwiniowy, sok 

pomarańczowy, Grenadina 
19 zł 

Pinacolada – Malibu, rum, sok ananasowy, mleko 19 zł 

Cuba Libre – rum, cola, limonka 16 zł 

Moijto – rum, woda sodowa, cukier brązowy, limonka, listki mięty 19 zł 

 


