MENU
МЕНЮ

Przystawki
A ppetizer /Закуски

150 g

Carpaccio z polędwicy wołowej
Beef tenderloin carpaccio
Карпаччо з яловичини

3 szt.

Crostini z pstrągiem wędzonym
Smoked trout crostini 3 pcs
Kростини з копченою фореллю 3 шт

200 g

Pieczarki panierowane
Breaded mushrooms
Паніровані гриби

250 g

śledź w sosie koperkowym
Herring in dill sauce
Оселедець у соусі з кропу

3 szt.

Grzanki ze świeżymi pomidorami
i bazylią
Bruschetta with fresh tomatoes and basil 3 pcs
Брускетта зі свіжими помідорами і базиліка 3 шт

Zupy

Soups / Супи
400 ml

Flaki po prowansalsku
Provence-style tripe
Фляки по-провансальськи

400 ml

Kwaśnica z żeberkiem cielęcym
Sauerkraut soup with veal ribs
Квасниця (суп з квашеної капусти) з телячими реберцями

200 ml

zupa cebulowa pod pierzynką
Onion soup baked in coating
Суп з цибулі під шубою

400 ml

zupa rybna
Fish soup
Рибний суп

300 ml

krem z grzybów z groszkiem ptysiowym
Pureed mushroom soup with choux pastry balls
Грибной суп-крем з заварними тістечками

400 ml

rosół z kołdunami lub z makaronem
Chicken soup with kołduny
(traditional Lithuanian dumplings with meat) or with noodles
Бульйон з пельменями або з макаронами

400 ml

barszczyk czerwony z kołdunami
Beetroot soup with with kołduny (traditional Lithuanian dumplings with meat)
Червоний борщик з пельменями

400 ml

bulion czosnkowy z grzankami ziołowymi
Garlic broth with herb croutons
бульйон часниковий з грінками з травами

400 ml

Gulasz wołowy z kociołka z pieczywem
Goulash with bread
Гуляш з казанка з хлібом

Dania mięsne*

Meat dishes */ м’ясні страви *
160 g

Bitki cielęce z szynką parmeńską
Beaten veal cutlets with Parma ham
Відбивні телячі котлети з пармською шинкою

160 g

Pierś z kaczki w jabłkach
i żurawinie
Duck breast in apples and cranberry
Kачина грудка у яблуках та журавлині

150 g

Polędwica wołowa w sosie pieprzowym
Beef sirloin in pepper gravy
Полядвиця яловича (копчене філе) у перцевому соусі

150 g

Grillowane polędwiczki
w sosie kurkowym na plackach ziemniaczanych
Grilled sirloins in chanterelle sauce with potato cakes
Філейна вирізка, приготована на грилю,
у соусі з лисичок на картопляні оладки

150 g

Schab po staropolsku
w sosie kurkowym z kluskami
Old-Polish style pork loin with chanterelles
with noodles
свиняча грудинка по-старопольськи з лисичками
з локшиною

150 g

Grillowana pierś z kurczaka
w sosie z suszonych pomidorów z ziemniakami
Grilled chicken breast in dried tomato sauce with potatoes
Куряча грудка-гриль у соусі з сушених помідорів з картоплею

150 g

Tradycyjny schabowy w złocistej panierce
z zapiekanymi ziemniaczkami i kapustą zasmażaną
Traditional pork chop in golden batter with baked potatoes and stewed cabbage
традиційна відбивна котлета у золотистих панірувальних сухарях із запеченою
картопелькою i засмаженою капустою

400 g

placki po Węgiersku
z zestawem surówek
Potato cakes in Hungarian sauce with side salad
Деруни по-угорськи з набором салатів

*czas oczekiwania do 40 min
*waiting time to 40 minutes / Час очікування до 40 хвилин

DANIA RYBNE*
Fish dishes*/ рибні страви*

250 g

Pstrąg pieczony w pergaminie
nadziewany warzywami
stuffed vegetables
Форель запечена в пергаменті, фарширований овочами
trout baked in parchment

250 g

Pstrąg z Doliny Machowskiej
z masłem czosnkowym i ziemniakami
Trout from Machowska valley with garlic butter and potatoes
Форель з Маховської долини
З часниковим маслом і картоплею

250 g

Pstrąg w płatkach migdałowych
Trout in almond flakes
Форель у мигдальних пластівцях

250 g

Pstrąg w ziołach
Trout in herbs
Форель у травах

200 g

Pstrąg wędzony
Smoked trout
Форель копчена

200 g

Łosoś w cieście francuskim
Salmon in puff pastry
Лосось у листковому тісті

200 g

Dorsz atlantycki pieczony
z frytkami
Roasted atlantic codfish with french fries
Печена тріска атлантична з картоплею фрі

180 g

Sandacz na masełku
Perch-pike with butter
Судак на маслі

*czas oczekiwania do 40 min
*waiting time to 40 minutes / Час очікування до 40 хвилин

Dania z dziczyzny*
Venison dishes*/ страви з дичини*

180 g

Klopsiki z dziczyzny
w sosie myśliwskim
Venison meatballs in hunter’s sauce
Фрикадельки з дичини у мисливському соусі

180 g

Pieczeń gajowego
z ziemniakami
Forester’s roast meat with potatoes
Печеня по-лісничому з картоплею

*czas oczekiwania do 40 min
*waiting time to 40 minutes / Час очікування до 40 хвилин

Sałatki

Salads / Салати
200 g

Sałatka z kurczakiem
Chicken salad
Салат з куркою

200 g

Sałatka Grecka
Greek salad 		
Грецький салат

200 g

Sałatka z wędzonym pstrągiem
z awokado i cieciorką
Smoked trout salad with avocado and chickpeas
Cалат з копченою фореллю з авокадо і нуту

Dania mączne

Flour-based dishes / мучні страви
300 g

Tagliatelle z polędwiczką wieprzową
w sosie gorgonzola
Tagliatelle with pork tenderloin in gorgonzola sauce
Локшина тальятеле зі свинячою полядвицею у соусі горгонзола

300 g

Timballo z kurczakiem i warzywami
w sosie pomidorowym zapiekane pod serem
Timballo with chicken and vegetables in tomato sauce baked under cheese
Тімбало з куркою і овочами у томатному соусі,
запечені з сирною шкоринкою

12 szt.

Pierogi ruskie
Pierogi with cottage cheese and potato filling 12 pcs
Руські вареники 12 шт

12 szt.

Pierogi z jagodami
z sosem wiśniowym i bitą śmietaną
Pierogi with berries with cherry sauce and whipped cream 12 pcs
Вареники з ягодами з вишневим соусом і збитими вершками 12 шт

2 szt.

Naleśniki z serem
z sosem wiśniowym i bitą śmietaną
Pancakes with cottage cheese with cherry sauce and whipped cream 2 pcs
Млинці з сиром з вишневим соусом і збитими вершками 2 шт

2 szt.

Krokiety z kapustą i grzybami
Cabbage and mushroom croquettes 2 pcs
крокети з капустою і грибами

2 szt.

2 шт					

Krokiety z mięsem
Meat croquettes 2 pcs
крокети з м’ясом 2 шт

Dla małych rybek

For little fishes / Для милих рибок
150 ml

Rosołek z makaronem
Chicken soup with noodles
Бульйончик з галушками

100 g

Klopsiki cielęce
w sosie własnym z ziemniakami
Veal meatballs in their own gravy with potatoes
Телячі фрикадельки у власному соусі з картоплею

100 g

Polędwiczki drobiowe z frytkami i surówką
Chicken nuggets with french fries and salad 3 pcs
Делікатес курячий з картоплею фрі і салатом 3 шт

3 szt.

Paluszki rybne z frytkami i surówką
Fish fingers with french fries and salad
Рибні палочки з картоплею фрі і салатом

1 szt.

Naleśnik z serem i bitą śmietaną
Pancake with cottage cheese and whipped cream
Млинці з сиром і збитими вершками

Słodka niespodzianka
lody z bitą śmietaną
Sweet surprise, ice-cream with whipped cream
Cолодка несподіванка, морозиво з збитими вершками

Dodatki
Sides / Додатки

200 g

ziemniaki / opiekane
Potatoes / Baked potatoes
Kартопля / Печена картопля

150 g

frytki
French fries
картопля фрі

150 g

Ryż (z domieszką ryżu dzikiego)
Rice (mixed with wild rice)
Рис (змішаний з диким рисом)

150 g

Kluski śląskie
Silesian dumplings
Сілезькі галушки

150 g

Zestaw surówek
Salads
Cалати

150 g

Kapusta zasmażana
Stewed cabbage
Капуста засмажена

150 g

Warzywa w pomidorach
Vegetables with tomatoes
Овочі в томатному соусі

100 g

pieczywo jasne/ciemne
Bread white/brown
Хлібобулочні вироби

хліб білий/чорний

Dania śniadaniowe
Breakfast dishes / Страви на сніданок

250 g

Śniadanie „fit”
płatki mix, jogurt naturalny, owoce
Breakfast „Fit” cereal, yogurt, fruits

z 3 jaj

Jajecznica na masełku
lub z szynką lub z boczkiem z pieczywem
Scrambled eggs with butter or with ham or with bacon with bread
Яєчня зі збитих яєць на маслі або з шинкою або беконом
з хлібобулочними виробами

2 szt.

Parówki z wody z pieczywem
Boiled frankfurters with bread 2 pcs
Сосиски з води з хлібобулочними виробами 2 шт

400 ml

Żurek z jajkiem i kiełbasą
z pieczywem
Traditional Polish sour soup with egg and sausage
with bread
журек з яйцем і ковбасою
з хлібобулочними виробами

350 g

Jadło chłopskie
kiełbaska z cebulką, krupniok, boczek, jajko sadzone, pieczywo
Peasant food sausage with onion, bacon, fried egg, bread
Селянське їдло
ковбаска з цибулею, грудинка, випускна яєчня, хлібобулочні вироби

300 g

Półmisek śniadaniowy
szynka, pasztet, ser, pomidor, ogórek, pieczywo
Breakfast plate ham, pâté, cheese, tomato, cucumber, bread
Полумисок на сніданок
шинка, паштет, сир, помідор, огірок , хлібобулочні вироби

250 g

Półmisek serów z selerem naciowym i winogronami
(3 rodzaje: żółty, wędzony, pleśniowy)
Cheese plate with celery and grapes (cheese of 3 types: hard, smoked, soft/blue)
Сирна тарілка з зеленню селери та виноградом
(3 види: твердий, копчений та з пліснявою)

200 g

Półmisek wędlin
Platter of cold cuts and sausages
Тарілка з м’ясною нарізкою

Desery

Desserts / Десерти
Deser szefa kuchni
Chef’s dessert
Десерт від шеф-кухаря

Szarlotka na ciepło z lodami
Hot apple pie with ice-cream
Шарлотка тепла з морозивом

Pucharek lodowy z owocami
Ice-cream cup with fruit
Креманка з морозивом та фруктами

Napoje gorące
Hot drinks / Гарячі напої

kawa Lavazza
Lavazza coffee
Kава Lavazza

kawa Lavazza z mlekiem
Lavazza coffee with milk
Kава Lavazza з молоком

cappuccino

Kапучіно

espresso
Eкспрессо

Latte
Латте

kawa parzona
Brewed coffee
Kава заварна

kawa rozpuszczalna

Instant coffee
Kава розчинна		

herbata z cytryną
Tea with lemon
Чай з лимоном

herbaty owocowe różne smaki
Fruit teas different flavors
Фруктові чаї різні аромати

						

herbata myśliwego z rumem

Hunter’s tea with rum 							
Чай мисливого з ромом

Napoje zimne

Cold drinks / холодні напої
0,2 l

Sok ze świeżych owoców
Juice from fresh fruit
Сік зі свіжих фруктів

0,2 l

Sok
do wyboru: pomarańczowy, jabłkowy,
z czarnej porzeczki, pomidorowy lub grejprfrutowy
Juice								
orange, apple, black currant, tomato or grapefruit
Cік
до вибору: апельсиновий,яблучний, зі смородини,
томатний або грейпфрутовий

0,2 l

Lipton Ice Tea

0,2 l

Pepsi / 7up / Mirinda
Пепсі / 7 up / Мірінда

0,25 l

Napój energetyzujący
Eнергетичний напій
Energy drink

0,2 l

Woda mineralna
do wyboru gazowana lub niegazowana
Mineral water sparkling or still
мінеральна вода
до вибору: газована або негазована

Alkohole

Alcohols / Алкогольні напої
50 ml

Finlandia

50 ml

Wyborowa

50 ml

Żubrówka

50 ml
50 ml
50 ml

Ballantine’s
Jack Daniels

50 ml
50 ml

Wiśniówka

100 ml

Martini

750 ml

Wino musujące
sparkling wine
ігристе вино

Polecamy wina czerwone i białe (nasi kelnerzy służą poradą)
We recommend red and white wines (ask our waiters for offer)
Рекомендуємо червоні і білі вина

PIWA

Beers / пиво
330 ml
500 ml

Tyskie lane
Tyskie lane
Draught Tyskie
Бочкове пиво

500 ml

Tyskie Gronie puszka
Tyskie (canned)
Тиське Грониe

330 ml

Lech alkoholowy lub bezalkoholowy
Lech alcoholic or non-alcoholic
Лeх алкоголік або безалкогольний

450 ml

Grolsch

500 ml

Pilsner Urquell

400 ml

Redd’s

