
 
PRZYSTAWKI / STARTERS  

 
Deska przekąsek z sosem tatarskim, pieczywo  (750 g)    65 zł 
Snack board with tartar sauce and bread  

Tatar wołowy z żółtkiem przepiórczym, pieczywo (120g) 30 zł                                                                                    
Beef tartare with quail yolk and bread 

Chrupiące kalmary z sosem tatarskim  ( 5 szt. )                  26 zł 
Crispy fried calamaris with tartar sauce (5 pcs.)  
 
 

 
SAŁATKI / SALADS  

 
 

Mix sałat sezonowych z kurczakiem i grzankami(300g)    29 zł 
Mix of seasonal salads with chicken and toasted baguette  

Sałatka grecka z grzankami (350g)                                       25 zł 
Greek salad with toasted baguette 
 

ZUPY  / SOUPS 
 

Żurek „Gorzelnika” z jajkiem (300ml)                                   12 zł                                                       
Sour soup “Gorzelnika” with egg  

Rosół z makaronem (400ml)                                                  13 zł 
Chicken noodle soup 

Krem kurkowy z lazurem (250ml)                                         15 zł 
Cream of wild mushrooms soup with blue cheese  
 

 
DANIA GŁÓWNE / MAIN COURSES 

 
 

Filet z kaczki na pęczotto i sałatka z buraczków  
(250g)                                                                                         59 zł  
Duck fillet on pearl barley and beetroot salad  

Wołowina po burgundzku z bagietką  (400g)                       50 zł                                                
Beff bourguignon with baguette                 
Schab panierowany z ziemniakami i kapustą zasmażaną   
(180g)                                                                                         39 zł 
Pork fillet served with potatoes and sour cabbage  

De volaille z frytkami i surówką + dip (180g)                       39 zł 
Chicken Kiev with fries and salad + dip 

 

 
RYBY / FISH 

 
 

Filet z łososia  z frytkami warzywnymi z pieca  w ziołach  
+ dip (180g)                                                                              69 zł 
Salmon served with baked vegetable + dip 

Pstrąg z pieca z frytkami i surówką + dip  
(200-300g)                                                                                49 zł 
Baked trout served with fries and salad + dip  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DANIA  WEGETARIAŃSKIE VEGETARIAN DISHES 
 
Grillowany camembert z mixem sałat i prażonymi nasionami 
serwowany z paluszkami grissini (120g)                              30 zł                                                  
Grilled camembert served with a mix of lettuce and grissini sticks  
Tagliatelle z grzybami   (400g)                                                35 zł 
Tagliatelle with wild mushrooms  

Naleśniki z serem (2szt.- 350 g)                                             20 zł 
Pancakes with cottage cheese  

Naleśniki z dżemem /nutellą  (2 szt.)                                   20 zł 
Pancakes with jam/nutella    

 

 
 

DANIA  WEGAŃSKIE / VEGAN DISHES 
 
 

Sałatka z grilowanymi wegańskimi kąskami 
(350g)                                                                                      30 zł 
Salad with grilled vegan snacks like chicken with vegetables  

Wegańskie nuggetsy z frytkami i surówką (120g)             35 zł 
Vegan nuggets with french fries and salad 

 
 
 
                            PIEROGI / DUMPLINGS 

 

Pierogi szpinakowe z ricottą  8 szt.                                      24 zł                                            
Spinach dumpling with ricotta  

Z mięsem podawane z okraską 6 szt.                                   24 zł                                          
With meat and fried bacon/onion 

Z ziemniakami, serem podawane z okraską 6 szt               24 zł                    
With potatoes and cottage cheese stuffing and fried bacon/onion 

Z serem podawane z sosem owocowym 6 szt.                   24 zł                                                               
With  cottage cheese and fruit souce  

 
 
 
                              DESERY / DESSERTS 
 
 
Szarlotka na ciepło z gałką lodów waniliowych  (150g)    18 zł                                                                                                 
Warm apple pie with vanilla ice cream                           

Suflet czekoladowy z gałką lodów śmietankowych(170g)20 zł  
Chocolate souffle with a scoop of cream ice cream          
Pieczone jabłko z granolą (200g)                                          16 zł 
Baked apple with granola 
Deser lodowy z gorącym sosem owocowym (200g)                  

(3 kulki lodów)                                                                         18 zł                                     
Ice cream dessert with hot fruit sauce (3 scoops of ice- cream)       
Sorbet owocowy (200g) (4 kulki sorbetu)                           16 zł             
Fruitsorbet (4 scoops) 

 

 
 

 

 

 

 



PIZZA MENU  32 Ø 

 

MINI CALZONE Z FARSZEM  (3 szt.)                                20 zł 
Farsz (kurczak, papryka, cebula, pieczarki, ser, sos pomidorowy)  
 

MARGHERITA                  29 zł 
Sos z pomidorów, mozzarella,  bazylia 

 

FUNGHI                    32 zł 
Sos z pomidorów, mozzarella, pieczarki 

 

CAPRICCIOSA                  34 zł 
Sos z pomidorów, mozzarella, szynka, pieczarki  

 

SALAMI                   34 zł 
Sos z pomidorów, mozzarella, salami, cebula 

 

HAWAII                                38 zł 
Sos z pomidorów, mozzarella, ananas, kurczak  

 

      CZTERY SERY                                             38 zł 
Sos z pomidorów, mozzarella, camembert, parmezan, cheddar 

 

PESCATORA                                      37 zł 
Sos z pomidorów, mozzarella, oliwki, tuńczyk, cebula  

 

FRUTTI DI MARE                  37 zł 
Sos z pomidorów, mozzarella, mix owoców morza, natka 
pietruszki 

 

WIEJSKA                                                            37 zł 
Sos z pomidorów, mozzarella, szynka, kiełbasa, boczek, cebula 

 

RUCOLA                                39 zł 
Sos z pomidorów, mozzarella, pomidorki koktajlowe, rucola 
szynka parmeńska, parmezan  

 

CALZONE (pizza – pieróg)                              37 zł 
Sos z pomidorów, mozzarella, cheddar, pieczarki, salami, cebula 
biała i czerwona, papryka czerwona  

 

PIZZA Z KASZANKĄ                               36 zł 
Sos z pomidorów, mozzarella, kaszanka, jabłko, cebula,  
majeranek, natka pietruszki 

 

PIZZA WŁASNA KOMPOZYCJA                         29 zł + dodatki 
Sos z pomidorów, mozzarella +  składniki do wyboru 
Dodatki (mięsne, owoce morza, sery 6 zł), (warzywne 4 zł)  
 

PIZZA NA SŁODKO                                                        38 zł 
Sos z mascarpone, jabłko, brzoskwinia, sos czekoladowy  

 

Do każdej pizzy dwa sosy lub oliwy smakowe  gratis 

Dodatki (mięsne, owoce morza, sery  6 zł, warzywne 4 zł) 

  

 

 

 
 

MENU 
Zapraszamy  

Codziennie 

Niedz – Czw 12.00-21.00 

Pt-Sob 12.00-22.00   

 

zamówienia przyjmujemy do 30 minut 

przed zamknięciem  

 

 

 

czas  oczekiwania na dania 30 minut 


