SAŁATKI
SAŁATKA Z KURCZAKIEM GRILLOWANYM 24,00 zł
(kurczak grillowany podany na kolorowych sałatach z ogórkiem, pomidorem, sosem balsamicznym,
ziarnami sezamu, orzeszkami ziemnymi i grzanką)

SAŁATKA Z KREWETKAMI 25,00 zł
(krewetki smażone na masełku czosnkowym, podane na kolorowych sałatach z ogórkiem, pomidorem,
orzeszkami ziemnymi sezamem i grzanką)

ZUPY
ZUPA (KREM) CEBULOWA z grzankami i serem żółtym 12,00 zł
ROSÓŁ domowy z makaronem ręcznie robionym 11,00 zł
ZUPA POMIDOROWA z makaronem ręcznie robionym 11,00 zł

DANIA MIĘSNE
SZNYCEL CIELĘCY z pieczarkami duszonymi w śmietanie 35,00 zł
POLĘDWICZKI WIEPRZOWE w marynacie miodowo-balsamicznej z imbirem 27,00 zł
KOTLET DE VOLAILLE z masłem czosnkowym 22,00 zł
PIERŚ Z KURCZAKA grillowana z masłem z zielonym pieprzem 20,00 zł
POLEDWICA WOŁOWA z grilla z oscypkiem 39,00 zł
ROLADA ŚLĄSKA WOŁOWA w sosie 28,00 zł
GOLONKA po beskidzku (wg wagi) 100g 6,00 zł
KOTLET SCHABOWY panierowany z kością 22,00 zł

ZESTAWY DZIECIĘCE
NUGETSY Z KURCZAKA z frytkami i surówką z marchewki z owocami 20,00 zł
ZRAZIK WIEPRZOWO-WOŁOWY w sosie 21,00 zł
z kluseczkami ziemniaczanymi i sałatką z kapusty czerwonej

RYBY
ŁOSOŚ (filet) grillowany z masłem koperkowym 30,00 zł

DODATKI
ZIEMNIAKI z koperkiem 4,00 zł
KLUSKI ziemniaczane 9,00 zł
FRYTKI 7,00 zł
ZIEMNIAKI smażone ze skórką (WEDGESY) 8,00 zł
BUKIET WARZYW gotowanych 8,00 zł
(brokuł, kalafior, marchew) z masłem i rumianą bułeczką

SURÓWKA Z MARCHEWKI z owocami 6,00 zł
SURÓWKA Z BIAŁEJ KAPUSTY 6,00 zł
SAŁATKA Z CZERWONEJ KAPUSTY 5,00 zł
ZESTAW SURÓWEK 10,00 zł
KAPUSTA ZASMAŻANA 9,00 zł

DANIA PÓŁMIĘSNE I JARSKIE
PLACEK PO WĘGIERSKU z gulaszem wołowym 28,00 zł
CAMEMBERT panierowany z żurawiną 14,00 zł

BURGERY
podawane z sosem BBQ i curry

CLASSIC BURGER podawany z frytkami 23,00 zł
(bułka pszenna, wołowina, sałata rzymska, cebula, pomidor, ogórek konserwowy)

CHEESE BURGER podawany z frytkami 24,00 zł
(bułka pszenna, wołowina, ser cheddar, sałata rzymska, cebula, pomidor, ogórek konserwowy)

BACON BURGER podawany z frytkami 25,00 zł
(bułka pszenna, wołowina, chrupiący boczek, ser cheddar, sałata rzymska, cebula, pomidor, ogórek konserwowy)

DESERY
SZARLOTKA na gorąco z gałką lodów waniliowych i bitą śmietaną 14,00 zł
DESER LODOWY (3 gałki lodów, owoce, bita śmietana, bakalie) 16,00 zł
DESER LODOWY DLA DZIECI 10,00 zł
(2 gałki) lody waniliowe i czekoladowe, bita śmietana, posypki cukrowo - czekoladowe
TIRAMISU 13,00 zł

NAPOJE
HERBATA DILMAH 5,00 ZŁ
KAWA LAVAZZA z ekspresu 7,00 zł
KAWA LATTE 10,00 zł
KAWA CAPPUCCINO 10,00 zł
SOK 6,00 zł
pomarańczowy, jabłkowy, porzeczkowy, pomidorowy

COCA-COLA/FANTA/SPRITE/TONIK 6,00 zł
WODA gazowana/niegazowana 5,00 zł
LEMONIADA 10,00 zł

PIWO
ŻYWIEC 0,3l 6,00 zł
ŻYWIEC 0,5l 8,00 zł
TYSKIE Gronie 0,5l 7,00 zł
RADLER 0,5l 7,00 zł
KARMI 0,5l 7,00 zł
ŻYWIEC – piwo bezalkoholowe 0,5l 8,00 zł

