MENU

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 10:00 – 21:00
SOBOTA – NIEDZIELA: 11:00 – 21:00

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY DO GODZINY 20:30

Oznaczenia:
“GF” – danie bezglutenowe
“W” – danie wegetariańskie
“P” – danie pikantne

PRZYSTAWKI
Tatar wołowy “GF”
ogórek konserwowy, cebula, żółtko, masło, pieczywo, (150 g)

32 zł

Krewetki na rukoli “P”, “W”
czosnek, pomidorki cherry, wino, pietruszka, grzanki czosnkowe (180 g)

33 zł

ZUPY
Rosół z makaronem (200 ml)

12 zł

Żurek w chlebku (200 ml)

19 zł

jajko, biała kiełbasa

Flaki wołowe “P” (200 ml)

14 zł

pieczywo

Krem z białych warzyw “W” (200 ml)

16 zł

chips boczkowy, oliwa truflowa, bagietka czosnkowa

SAŁATKI
(do każdej sałatki podajemy pieczywo czosnkowe)
Sałatka grillowany kurczak

29 zł

sałata lodowa, papryka, ogórek, pomidor, sos miodowo-musztardowy, prażone pestki (300g)

Sałatka cezar

29 zł

sałata rzymska, mix sałat, czerwona cebula, pomidor, jajko, kurczak grillowany,
sos worcester, ser Grana Padano, grzanki (300g)

Sałatka grecka “W”

28 zł

sałata lodowa, ogórek, pomidor, czerwona cebula, oliwki, ser typu feta, sos vinegret (300g)

Sałatka z wątróbką
mix sałat, czerwona cebula, granat, wątróbka, gruszka, sos unagi (300g)

30 zł

DANIA GŁÓWNE
Grillowany filet z kurczaka

33 zł

sos kurkowy, ziemniaki paryskie, mix sałat z sosem vinegret (400g)

Kotlet schabowy

32 zł

ziemniaki paryskie, zestaw surówek (marchewka, kapusta biała i czerwona) (400g)

Golonka po staropolsku “GF”

46 zł

ziemniaki opiekane z boczkiem, kapusta zasmażana (500g)

Placek po węgiersku

30 zł

gulasz mięsno - warzywny, sos czosnkowy (400g)

Polędwiczka wieprzowa na żubrówce

37 zł

sos śmietanowy, placki ziemniaczane, warzywa z sosem vinegret (400g)

Żeberko wieprzowe w sosie Jack Daniel’s “GF”

37 zł

frytki steakhouse, mix sałat z sosem vinegret (400g)

Pierogi z jagodami “W”

29 zł

słodka śmietana, 8 szt.

Pierogi z mięsem
8szt.

28 zł

STEKI NA KAMIENIACH LAWOWYCH
Polędwica wołowa “GF” (200g)

65 zł

Antrykot “GF” (300g)

55 zł

DODATKI (DO STEKÓW)
Ziemniaki pieczone z rozmarynem i tymiankiem “GF” (150g)

8 zł

Ziemniaki pieczone z masłem czosnkowym “GF” (150g)

8 zł

Frytki steakhouse “GF” (150g)

8 zł

Mix sałat z sosem vinegret “GF” (150g)

8 zł

Warzywa gotowane “GF” (150g)

8 zł

RYBY
Sandacz smażony z sosem kurkowym “W” (250g)

42 zł

frytki, mix sałat z sosem vinegret

Łosoś z pieca “W” (300g)

45 zł

pieczone ziemniaki w ziołach, warzywa gotowane

Okoń smażony z sosem borowikowym “W” (250g)
frytki, surówka wiosenna

45 zł

BURGERY
(podawane w zestawie z frytkami steakhouse i ketchupem)

Burger Dworski z panierowanym kurczakiem

30 zł

bułka, kurczak, ser camembert, sałata, sos 1000 wysp, grillowany boczek,
pomidor, cebula (350g)

Burger klasyczny z wołowiną

31 zł

bułka, mięso wołowe, ser cheddar, cebula, ogórek, pomidor, sos 1000 wysp (350g)

Jack Daniel’s Burger

33 zł

bułka, mięso wołowe, grillowany boczek, ser, majonez,
sos Jack Daniel’s, pomidor, ogórek, cebula (350g)

PASTY
30 zł

Spaghetti Carbonara
śmietana, boczek, żółtko, parmezan (350g)

Makaron 4 smaki “P”

32 zł

makaron penne, szynka, salami, pierś z kurczaka, pieczarki (350g)

DANIA DLA DZIECI
Nuggetsy (200g)

25 zł

pierś z kurczaka, frytki, ketchup

Naleśniki z serem “W” (2 szt.)

22 zł

Kotlecik drobiowy w chrupiącej panierce (300g)

28 zł

kuleczki ziemniaczane, mizeria

DESERY
Maliny na ciepło z lodami waniliowymi “GF” (120G)

20 zł

Szarlotka na ciepło z gałką lodów (150g)

22 zł

Puchar lodów “GF” (150g)

15 zł

3 gałki lodów, owoce sezonowe, bita śmietana

21 zł

Fondant czekoladowy (150g)
sorbet malinowy, owoce sezonowe

NAPOJE
Górska natura (0,3L)

5 zł

gazowana, niegazowana

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

7 zł

Pepsi,7up, Mirinda (0,85L)

15 zł

Soki Toma (0,2L)

8 zł

pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka

Soki Toma (1L)

15 zł

pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka

Lipton Ice Tea (0,2L)

7 zł

cytrynowy, brzoskwiniowy

Red bull (0,25L)

10 zł

energy drink

Dzbanek wody (1L)

8 zł

LEMONIADY
Lemoniada jabłko/gruszka (0,3L)

12 zł

Lemoniada poziomkowa (0,3L)

12 zł

Lemoniada kiwi (0,3L)

12 zł

NAPOJE GORĄCE
Kawa czarna (0,15L)

7 zł

Kawa biała (0,17L)

8 zł

Espresso (0,03L)

6 zł

Cappuccino (0,25L )

10 zł

Latte Macchiato (0,25L)

12 zł

syrop do wyboru: karmelowy, waniliowy, czekoladowy

Kawa mrożona (0,25L)

12 zł

syrop do wyboru: karmelowy, waniliowy, czekoladowy

Herbata Richmont (0,4L)

10 zł

czarna, zielona, earl grey, zielona z mietą, mango

Herbata zimowa Richmont (0,3L)

12 zł

malinowa, cynamonowa, imbirowa, meksykańska, owoce leśne

Herbata zimowa Richmont z winem (0,3L)

15 zł

DRINKI
21 zł

Mojito (250 ml)
40 ml rum, limonka, mięta, brązowy cukier, woda gazowana

20 zł

Vodka Sunrise (250 ml)
40 ml wódka, sok pomarańczowy, grenadina

20 zł

Cosmopolitan (100 ml)
40 ml wódka, 20 ml likier pomarańczowy, grenadina, sok z cytryny

22 zł

Pina Colada (250 ml)
40 ml malibu, puree kokosowe, sok ananasowy

22 zł

Aperol Spritz (150 ml)
50 ml aperol, 75 ml prosseco, woda gazowana, pomarańcza

25 zł

Kamikaze (4 shoty) (120 ml)
40 ml wódka, blue curacao, sok z cytryny

WINA
kieliszek 0,15l

butelka (0,75l)

Toso Piemonte Chardonnay
białe, wytrawne

11 zł

50 zł

Cono sur Bicicleta
czerwone, wytrawne

11 zł

50 zł

Jacob’s Creek Classic
czerwone, półsłodkie

11 zł

50 zł

Prosecco Toso
białe, musujące

-

60 zł

PIWO Z BECZKI
Żywiec z beczki (0,5L)

9 zł

Żywiec z beczki (0,3L)

7 zł

PIWO BUTELKOWE
Żywiec (0,5L)

10 zł

Heineken(0,5L)

11 zł

Heineken 0% (0,5L)

10 zł

Warka Radler 0% (0,5L)

10 zł

Łomża (0,5L)

9 zł

Tyskie (0,5L)

10 zł

WÓDKA
kieliszek 40ml

butelka 0.5l

Ogiński

9 zł

60 zł

Stumbras z kłosem

9 zł

60 zł

Finlandia

10 zł

70 zł

Ostoya

10 zł

70 zł

Absolut

-

70 zł

WHISKY
Szklanka 40 ml

butelka 0,7L

Johnnie Walker Red Label

13 zł

130 zł

Ballantine’s

13 zł

140 zł

Johnnie Walker Black Label

16 zł

180 zł

Tullamore Dew

14 zł

150 zł

Jack Daniel’s

16 zł

200 zł

Jim Beam

14 zł

150 zł

Chivas Regal

18 zł

230 zł

INNE
kieliszek 40 ml
Tequila Don Diego silver

14 zł

Beefeather London Dry Gin

14 zł

Baileys

12 zł

Jagermeister

13 zł

KORYTA MIĘSNE

Koryto małe ( 4-6 osób) (2 kg)

160 zł

1x żeberko, 1x golonka, 1x pierś z kurczaka, 2x karkówka, 2x szaszłyk drobiowy,
3x frytki, 3x półksiężyce, zestaw surówek, kapusta kiszona, chrzan oraz musztarda

Koryto średnie ( 6-8 osób) (3,5 kg)

220 zł

2x żeberko, 2x golonka, 1x pierś z kurczaka, 2x karkówka, 2x szaszłyk drobiowy,
1x szaszłyk wieprzowy, 4x frytki, 4x półksiężyce, zestaw surówek, kapusta kiszona,
chrzan oraz musztarda

Koryto duże ( 10–12 osób) (5 kg)

300 zł

2x żeberko, 4x golonka, 2x pierś z kurczaka, 2x karkówka, 2x szaszłyk drobiowy,
2x szaszłyk wieprzowy, 6x frytki, 6x półksiężyce, zestaw surówek, kapusta kiszona,
chrzan oraz musztarda

KORYTA RYBNE

Mix ryb ( 4-6 osób) (1,5 kg)
150 zł
2x sandacz, 2x okoń, 1x pstrąg, 1x łosoś, frytki,cząstki ziemniaczane, ogórek kiszony,
zestaw surówek, kapusta kiszona, sos kurkowy
Mix ryb ( 6-8 osób) (2,5 kg)
220 zł
2x sandacz, 3x okoń, 2x pstrąg, 2x łosoś, frytki,cząstki ziemniaczane, zestaw surówek,
kapusta kiszona, ogórek kiszony, sos kurkowy

