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Nazwa 

Cena 
1 porcja/ 1 sztuka 

 
Zamawiam 

Rosół z makaronem 8,50 zł  
Barszcz  czysty 9,00 zł  
Krem pomidorowy 9,00 zł  
Zupa czosnkowa 10,00 zł  
Zupa grochowa 10,50 zł  
Żurek staropolski z kiełbasą i jajkiem 11,00 zł  
Flaczki 13,00 zł  
Bogracz 15,00 zł  
Kotlet schabowy 15,00 zł  
Kotlet z piersi z kurczaka 15,00 zł    
Udko z kurczaka 16,00 zł  
Karczek pieczony 16,00 zł  
Kotlet po hawajsku z ananasem 16,00 zł  
Kotlet wieprzowy z pieczarkami 16,00 zł  
Schab Marshalla 16,00 zł  
Szaszłyk drobiowy 16,00 zł    
Szaszłyk wieprzowy 16,00 zł  
Karczek z nadzieniem 16,00 zł  
Kotlet de Volaille (z serem i szynką) 17,00 zł  
Kule w płatkach nadziewane brokułami 16,00 zł  
Kule w płatkach nadziewane pieczarkami 16,00 zł  
Filet z indyka w migdałach 16,00 zł  
Pieczeń z udźca indyka 16,00 zł  
Łódka drobiowa z warzywami 16,00 zł  
Rolada śląska 17,00 zł  
Szpinakowa uczta (roladki drobiowe faszerowane 
szpinakiem i mozzarellą  w sosie szpinakowym) 

17,00 zł  

Sakiewka z serem feta i warzywami 17,00 zł  
Rolada z indyka ze szpinakiem i boczkiem 17,00 zł  
Kieszeń drobiowa z suszonymi pomidorami, fetą i 
szpinakiem (NOWOŚĆ) 

17,00 zł  

Żeberka w miodzie z przyprawami 16,00 zł  
Rolada wołowa 22,00 zł  
Udko z kaczki 21,00 zł  
Piersi kaczki 21,00 zł  
Udko z królika w sosie śmietanowo-warzywynym (NOWOŚĆ) 21,00 zł  
Tortellini ze szpinakiem (1/3 gen. porcja na ok. 3 osoby) 38,00 zł  
Rigatoni al forno z kurczakiem (1/3 gen. porcja na ok. 3 
osoby) 

38,00 zł  

Penne z łososiem i zielonym pieprzem (1/3 gen. porcja na 
ok. 3 osoby) 

38,00 zł  

Golonko po bawarsku z kością 4,50 zł/100 g  
Polędwiczki wieprzowe w sosie pieczarkowym 20,00 zł  
Polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym 22,00 zł  
Ser smażony 16,00 zł  
Pstrąg 9,50 zł/100 g  
Dorsz 23,00 zł  
Dorsz w sosie śmietankowo-koperkowym 24,00 zł  
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Łosoś 27,00 zł  
Łosoś w sosie śmietankowo-koperkowym 28,00 zł  
Frytki 7,00 zł  
Ziemniaki opiekane 7,50 zł  
Talarki ziemniaczane 7,50 zł  
Talarki ziemniaczane zapiekane w sosie beszamelowym (1/3 
gen. porcja na ok. 3 osoby) (NOWOŚĆ) 

30,00 zł  

Kluski 9,00  zł  
Dufinki 9,00  zł  
Kapusta zasmażana z boczkiem i grzybami 9,00 zł  
Warzywa gotowane na parze 9,00 zł  
Sos pieczeniowy 4,50 zł  
Sos koperkowy 4,50 zł  
Sos pieczarkowy 5,00 zł  
Zestaw 3 surówek do wyboru: z kapusty białej, z kapusty 
czerwonej, buraczki, seler z orzechami, marchew z jabłkiem 
i rodzynkami, surówka szefa kuchni (na kapuście pekińskiej) 

32,00 zł (jeden zestaw 
na 6 osób) 

 

Zestaw: wędliny (cztery rodzaje), ser żółty, ser wędzony 13,50 zł  
Jajka faszerowane 6,00 zł  
Galaretka z kurczaka 7,50 zł  
Zestaw kwaśny (ogórek konserwowy, papryka konserwowa, 
pieczarki) 

7,00 zł  

Śledzie w oleju 9,00 zł  
Śledzie w śmietanie 9,00 zł  
Krokiet z kapustą i grzybami 9,00 zł  
Krokiet z serem i grzybami 9,00 zł  
Krokiet z mięsem 10,00 zł  
Mozzarella  Caprese (ser mozzarella z pomidorem) 8,00 zł  
Sałatka siedmiowarstwowa (kukurydza, jajka, seler 
konserwowy, ananas, por, jabłka, majonez) 

30,00 zł /salaterka na 5 os.  

Sałatka z tortellini (tortellini, papryka, por, ogórek zielony, 
czosnek, kukurydza, majonez) 

30,00 zł /salaterka na 5 os.  

Sałatka grecka (mix sałat, ogórek, pomidor, papryka, cebula, 
oliwki, ser feta) 

30,00 zł /salaterka na 5 os.  

Sałatka amerykańska (ryż, pierś z kurczaka, ogórek 
konserwowy, kukurydza, majonez) 

30,00 zł/ salaterka na 5 os.  

Sałatka jarzynowa (ziemniaki, seler, groszek, marchew, 
cebula, pietruszka, ogórek konserwowy, majonez) 

30,00 zł/ salaterka na 5 os.  

Sałatka firmowa (mix sałat, serem mozarella, pomidory 
koktajlowe, oliwki, pomarańcza) 

30,00 zł /salaterka na 5 os.  

Sałatka mista (mix sałat, pomidory, ogórki zielone, cebula, 
oliwki) 

30,00 zł /salaterka na 5 os.  

Sałatka przekładana (brokuł, kurczak, pomidor, kukurydza, 
ser feta, płatki migdałów, sos czosnkowy) 

30,00 zł /salaterka na 5 os.  

Sałata z kurczakiem (mix sałat, grillowany kurczak, 
pomidory, ogórki zielone, cebula, oliwki) 

30,00 zł /salaterka na 5 os.  

Sałatka z tuńczykiem (mix sałat, tuńczyk, pomidory, ogórki 
zielone, cebula, oliwki) 

33,00 zł /salaterka na 5 os.  

Sałatka z łososiem wędzonym (mix sałat, pomidory 
koktajlowe, ogórek zielony, cebula czerwona, łosoś 
wędzony, sos winegret cytrynowy) 

34,00 zł /salaterka na 5 os.  
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