
Śniadania  

1. Jajecznica z trzech jaj na bekonie 9zł  

2. Trzy jajka sadzone 10zł  

3. Naleśniki z serkiem lub dżemem 2szt 12zł  

4. Twarożek ze szczypiorkiem 9zł  

5. Tosty z szynka i serem 2 szt. 6zł  

6. Tosty z salami i serem 2 szt 7zł  

7. Śniadanie kultowe 16zł  

 

Przekąski  

1. Watróbka drobiowa na sałacie w sosie jabłkowym 9 zł  

2. Krewetki w tempurze i panco na sałacie z sosem słodko- pikantnym 22zl 

3. Camembert panierowany podawany z żurawina 12 zł  

4. Sajgonki z surówka 12 zł  

 

Zupy  

1. Zalewajka 9 zł  

2. Flaki 9 zł  

3. Pomidorowa 6 zł  

 

Dania wieprzowe  

1.Schab panierowany 16zl  

2. Szwajcar - koperta ze schabu z szynka, serem i masłem 22zl  

3. Bitki z polędwicy w sosie kurkowym 22 zł  

4. Polędwica z grilla w sosie kurkowym 24zl  

5. Polędwica z grilla w sosie śmietanowo-maślanym ze szpinakiem 24zl  

6. Gulasz z kasza 16  

7. Kotlet mielony z cebulka 15 zł  

8. Golonka z kapusta zasmażana 27 zł  

9. Pieczeń z  

karkówki w sosie własnym 19 zł  

10. Zrazy wieprzowe w sosie własnym 21 zł  

11. Żeberka na kapuście zasmażanej 21 zł  

12. Kiełbasa z cebulka 12 zł  

13. Kaszanka zasmażana 12 zł  

14. Placek po węgiersku 16 zł  

 

Dania drobiowe  

1. Filet z kurczaka grillowany w sosie gorgonzola 22 zł  

2. Filet z kurczaka grillowany w sosie kurkowym 21 zł  

3. Filet z kurczaka grillowany w sosie śmietanowo- maślanym ze szpinakiem 21 zł 

4. Filet z kurczaka grillowany w sosie maracują 22 zł  

5. Sznycel drobiowy panierowany w jajku 20 zł  

6. Kurczak w kolosie 15 zł  



7. Kebab z frytkami i surówka 15 zł  

 

Ryby  

1. Filet z łososia grillowany w sosie miętowym 28 zł  

2. Filet z łososia grillowany w sosie śmietanowo-maślanym ze szpinakiem 28 zł 

3. Filet z soli na duszonym pomidorach 25 zł  

4. Filet z dorsza panierowany z patelni 24 zł  

 

Makarony  

1. Papardelle z krewetkami, świeżym pomidorem na maśle z płatkami chili 21 zł 

2. Tagiatelle z łososiem w sosie śmietanowym 22 zł  

3. Tagiatelle carbonara w sosie śmietanowym z boczkiem wędzonym 16 zł  

4. Penne z kurczakiem, brokułami w sosie śmietanowo-truflowym 19 zł  

 

Sałatki  

1. Sałatka New York z grillowanym kurczakiem w sosie  

miodowo-musztardowym(sałata,ogórek,pomidor,feta, cebula czekowa) 16 zł  

2. Sałatka śródziemnomorska( sałatka, ogórek,pomidor,cebula  

czerwona,kukurydza, oliwki, sos miod.-musztard.)14 zł  

3. Sałatka capri(mozzarella ze świeżym pomidorem i emulsja bazyliową) 12 zł 

Pierogi 

1. Pierogi domowe z mięsem 12 zł 

2. Pierogi ruskie 12zl 

3. Pierogi leniwe 12 zł 

Dodatki 

1. Frytki/ziemniaki pieczone 4 zł 

2. Puree ziemniaczane/ ryż 3 zł 

3. Surówka z kapusty pekińskiej, z białej, z marchewki 4 zł  

 

Desery  

1. Panna cota z malinami 11 zł  

2. Jabłecznik na ciepło z sosem waniliowym 8 zł  

3. Sernik domowy z gałka lodów waniliowych 9 zł  

4. Mini pavlova 12 zł  

5. Deser kultowy 

 


