MENU
Restauracja

Czynna codziennie w godzinach 10-21
W soboty i niedziele od godziny 11
Zamówienia przyjmujemy do godziny 21

Przystawki
Tatar wołowy

25 zł

Krewetki na rukoli

25 zł

Półmisek przekąsek
(krążki cebulowe , frytki steakhouse , panierowany camembert, skrzydełka z kurczaka,
stripsy drobiowe, sos BBQ, sos serowy )

35 zł

Śledź po staropolsku
( w oleju z cebulką)

18 zł

Zupy
Rosół

7 zł

z makaronem

Żurek

10 zł

z jajem i białą kiełbasą podany w chlebku

Flaki wołowe

10 zł

Krem z Kurek

10 zł

Sałatki
( do każdej sałatki pieczywo czosnkowe – gratis )

Sałatka z grillowanym kurczakiem

25 zł

z prażonymi pestkami , sos miodowo-musztardowy

Sałatka Cezar

25 zł

sałata rzymska, mix sałat, czerwona cebula , pomidor, jajko, kurczak grillowany
sos worcester , ser parmezan, grzanki

Sałatka z panierowanym serem camembert
rukola,roszponka, pomidory cherry, czerwona cebula, sos sałatkowy, ser camembert,
oliwa z oliwek,krem balsamiczny

25 zł

Sałatka grecka

23 zł

pomidor, papryka, czerwona cebula, ogórek, oliwki czarne, oliwa z oliwek, ser feta
sałata lodowa

Steki na kamieniach lawowych
Polędwica wołowa

45 zł

Antrykot

35 zł

Dodatki ( do steka i polędwicy)
Ziemniaki pieczone z rozmarynem i tymiankiem

8 zł

Ziemniaki z masłem czosnkowym

8 zł

Frytki steakhouse

8 zł

Mix sałat z sosem winegret

8 zł

Warzywa gotowane na parze

8 zł

Ryby
Sandacz z sosem kaparowym

32 zł

podany z ziemniakami okraszanymi boczkiem oraz miksem sałat

Łosoś z pieca
podany na rukoli z warzywami z sosem bazyliowym i pieczonymi ziemniakami w ziołach

34 zł

DANIA GŁÓWNE
Grillowany filet z kurczaka

26 zł

w sosie kurkowym, ziemniaki paryskie, mix sałat z sosem winegret

Kaczka po staropolsku

40 zł

pół kaczki z sosem gruszkowo - figowo -wiśniowym, przyprawy korzenne, złociste kopytka,
marynowana gruszka

Kotlet Schabowy

25 zł

z ziemniakami paryskimi i zestaw surówek (marchewka, kapusta biała i czerwona)

Żeberka wieprzowe w sosie Jack Daniel's

35 zł

z frytkami stekhouse, mix sałat z sosem winegret

Golonka po staropolsku

35 zł

z ziemniakami po staropolsku, kapusta zasmażana

Placek po węgiersku

22 zł

z mięsem gulaszowym, sos czosnkowy,

Karkówka z grilla z sosem tzatziki

30zł

z frytkami oraz grillowanymi chrupiącymi warzywami

Sznycel wieprzowy
podany z pieczarkami i serem, frytki oraz kapusta zasmażana

28 zł

Pierogi z mięsem

18 zł

8 szt.

Burgery
Serwowane przez nas burgery wołowe zawierają 100% wołowiny
i podane są w zestawie z frytkami steakhouse

Burger Dworski z panierowanym kurczakiem

26 zł

bułka, opiekany camembert, mięso, sałata, sos 1000 wysp, grillowany boczek ,pomidor,cebula

Burger Dworski z wołowiną

26 zł

bułka, mięso, ser cheedar, sałata, sos 1000 wysp, grillowany boczek, pomidor, cebula, ogórek

Jack Daniel's Burger

25 zł

Burger wołowy z grillowanym boczkiem, ser , sos Jack Daniel's
pomidor, ogórek, cebula, bułka

Pasty
Papardelle z grillowanym kurczakiem

22 zł

z suszonymi pomidorami i sosem borowikowym

Makaron 4 smaki

22 zł

makaron, szynka, salami, pierś z kurczaka i pieczarki

Dania dla dzieci
Nuggetsy

17 zł

pierś z kurczaka, frytki, ketchup

Naleśniki z nutellą

13 zł

Skrzydełka z kurczaka w panierce

17 zł

frytki, ketchup

ChICKEN KING
Chicken king zestaw na talerzu (skrzydełka)

18 zł

6 skrzydełek, frytki, 2x dip

Chicken king zetaw na talerzu(stripsy)

20 zł

5 stripsów, frytki, 2x dip

Kubełek mini

21 zł

8 skrzydełek, frytki, 2x dip

Kubełek max

29 zł

12 skrzydełek, frytki, 2x dip

Chicken king box

20 zł

5 stripsów , frytki, 2x dip

DESERY
Maliny na ciepło z lodami waniliowymi

15 zł

Szarlotka na ciepło z gałką lodów

13 zł

Naleśniki
z twarogiem i bitą śmietaną

15 zł

Puchar lodów

10 zł

Fondant czekoladowy

15 zł

NAPOJE
Górska natura (0,3L)

4 zł

gazowana lub niegazowana

Pepsi, 7up, Mirinda (0,2L)

5 zł

Pepsi, 7up, Mirinda (1L)

10 zł

Soki Toma (0,2L)

5 zł

pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka, pomidorowy

Soki Toma (1L)

10 zł

pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka

Lipton Ice Tea(0,2L)

5 zł

cytrynowa, brzoskwiniowa

Rockstar (0,25L)

6 zł

energy drink

Dzbanek wody (1 L)

8 zł

Lemoniada
Lemoniada Jabłko/Gruszka ( 0,4 L )

10 zł

Lemoniada Arbuzowa ( 0,4 L )

10 zł

Lemoniada Mojito ( 0,4 L )

10 zł

Drinki
Mojito

18 zł

Havana Club 3, limonka, mięta, brązowy cukier, syrop cukrowy, woda gazowana

Blue Lagoon

15 zł

wódka, blue curacao , sprite

Irish Rose

15 zł

Tullamore Dew, sok z cytryny, syrop z granatów

Pina Colada

18 zł

biały rum, puree kokosowe, ananas

Kamikaze ( 4 shoty)

20 zł

Napoje Gorące
Kawa czarna

7 zł

Kawa Biała

8 zł

Cappucino

9 zł

Latte Macchiato Smakowe
czekoladowe lub waniliowe

10 zł

Espresso
Czekolada na gorąco Milka
Herbata Richmont(0,5L)

6 zł
10 zł
8 zł

czarna, zielona, earl grey, zielona z miętą, mango

Herbata zimowa Richmont

10 zł

malinowa, cynamonowa, imbirowa, meksykańska ,owoce leśne

Herbata zimowa Richmont z winem

12 zł

Wina
kieliszek 0,15l

butelka

10 zł

50 zł

10 zł

50 zł

11 zł

50 zł

Graf Johann IV Riesling Halbtrocken
białe wytrawne, orzeźwiające wino o lekkiej kwasowości

Entercote Merlot Cabernet Sauvignon
czerwone wytrawne , z akcentem dojrzałych owoców leśnych oraz wanili

Birds & Bees Sweet Malbec
czerwone słodkie wino

Prosecco Villa Delle Camelie

65zł

białe, musujące, o aromacie miodu, kwiatów oraz jabłek

Piwo z beczki
Żywiec(0,5L)

6 zł

Żywiec(0,3L)

5 zł

Piwo Butelkowe
Desperados ( 0,4L)

8 zł

Żywiec(0.5L)

7 zł

Heineken ( 0,5L)

7 zł

Heineken 0%(0,5L)

7 zł

Warka Radler 0%

5 zł

Łomża ( 0,5 L )

5 zł

Tyskie ( 0,5 L )

6 zł

Wódka
kieliszek 40 ml

Stock Prestige

butelka 0,5L

6 zł

50 zł

Biały Bocian

50 zł

Finlandia

60 zł

Absolut

60 zł

Whisky
szklanka 40 ml

Butelka 0,7l

Johnnie Walker Red Label

12 zł

130 zł

Ballantine's

12 zł

130 zł

Johnnie Walker Black Label

15 zł

200 zł

Tullamore Dew

12 zł

160 zł

Jack Daniel's

15 zł

180 zł

Jim Beam

11 zł

120 zł

Chivas Regal

15 zł

200 zł

Tequila/Rum/Gin
kieliszek 40 ml

Tequila Don Diego

13 zł

Havana Club 3

11 zł

Beefeather London Dry Gin

11 zł

Likiery
kieliszek 40 ml

Baileys

12 zł

Jagermeister

12 zł

Malibu

10 zł

Bols Liquer

10 zł

