
Zapraszamy Państwa od godziny 14:00 - 21:00 
We invite you from 2 p.m. till 9 p.m.

Menu



DomoWe 
ZuPy
Homemade 
souPs 

Rosół z makaronem  
i wkładką mięsną ......................  13 zł
Broth with noodles and insert meat

Barszcz czerwony  
z krokietem  ..............................  13 zł
Red beetroot soup with a meat croquette 

Żurek z białą kiełbasą  
i ziemniakami  ..........................  14 zł
sour soup with white sausage, egg  
and potatoes 

Zupa dnia   
(informacja u obsługi)  ..............  12 zł
soup of the day (information provided  
by the staff )

TRadycyjne 
PRZystaWki
tRaditional  
aPPetiZeRs 

Grillowany ser górski podany  
z żurawiną oraz miksem sałat  ..   19 zł 
Grilled mountain cheese served with 
cranberry and salad mix 

krewetki duszone w białym winie, 
podane z grillowaną ciabattą z masłem 
czosnkowym .............................  35 zł
*dopłata 20 zł do obiadokolacji

Prawns stewed in white wine,  
served with grilled ciabatta with garlic butter



tradycyjny kotlet schabowy z kością, 
podany z pieczonymi ziemniakami  
i kapustą zasmażaną  .................  29 zł 
traditional pork chop with bone, served with 
roasted potatoes and fried cabbage

Pierś z kurczaka nadziewana 
szpinakiem, podana na risotto 
parmezanowym z sosem ze świeżych 
winogron i smażonym pomidorkiem 
cherry ........................................   31 zł
chicken breast stuffed with spinach, served on 
parmesan risotto with fresh grape saucce and 
fried cherry tomato

Pstrąg górski smażony na maśle, 
podany z warzywnym ratatouille oraz 
pieczonymi ziemniakami  .........  32 zł
mountain trout fried in butter, served with 
vegetable ratatouille and baked potatoes 

Golonko z zasmażaną kapustą, 
ziemniakami opiekanymi, musztardą  
i chrzanem  ...............................   32 zł
knuckle with fried cabbage, roasted potatoes, 
mustard and horseradish

dania mĄcZne 
FlouR disHes 
Pierogi z mięsem  
i okrasą boczkową .....................  24 zł
dumplings with meat and bacon lard

Pierogi z truskawkami podane ze 
słodką śmietanką  .....................   21 zł
dumplings with strawberries served with 
sweet cream 

Pierogi dnia  
(informacji udziela obsługa)......  24 zł 
dumplings of the day (information provided 
by the staff )

Dania GłóWne
main couRses 

spaghetti bolognese  
z serem Grana Padano ..............  24 zł 
spaghetti Bolognese with Grana Padano 
cheese

naleśniki na słodko: z serem lub 
dżemem, podane z sosem i bitą 
śmietaną....................................  14 zł 
sweet pancakes: with white cheese or jam, 
served with whipped cream 

ObiadOkOlacja
dla dorosłych:
przystawka lub zupa, danie główne, 
deser  ..................................... 45,00 zł
dla dzieci 5-12 lat
zupa, danie główne i deser
do wyboru z menu  
dla dzieci ................................ 25,00 zł

Przy zakupie obiadokolacji przez 
opiekuna dla dzieci poniżej 5 lat - 
ZuPa GRatis
Godziny wydawania obiadów 16-18
 
dinners
For adults:
starter or soup, main course, dessert
a la carte menu except dishes chief  ...  45,00zł
For children 5-12 years
soup, main dish and dessert
you can choose from the kids menu  ......  25,00 zł

When buying dinners by the caregiver for 
children under 5 years - FRee souP
The meals are served daily  
from 4p.m. till 6 p.m



Lekkie 
sałatki 
oRaZ 
PRZekĄski
liGHt salad 
and snacks

sałatka z kurczakiem marynowanym 
w ketjapie z miksem sałat, serem feta, 
pomidorkiem koktajlowym, arbuzem, 
prażonym słonecznikiem, grzankami i 
ziarnami granatu podana z dressingiem 
na bazie syropu klonowego i sosu 
sojowego  ..................................  25 zł
salad with chicken marinated in ketjap 
with salad mix, feta cheese, cocktail tomato, 
watermelon, roasted sunflower, croutons and 
pomegranate seeds served with maple syrup 
and soy sauce dressing

sałatka grecka z oliwą z oliwek  
i suszonymi ziołami ..................   25 zł
Greek salad with olive oil and dried herbs

tosty z szynką i serem /2 szt ....   15 zł
toasts with ham and cheese

Dodatki
additiVes

Frytki  ............................................ 10 zł
Fries

opiekane ziemniaki  ..................... 10 zł
Baked potatoes

Warzywa gotowane  ...................... 10 zł
cooked vegetables

ketchup/musztarda/majonez  ....... 2 zł
ketchup/mustard/mayonnaise

dipy: ziołowo-czosnkowy/paprykowy 
ostry/tysiąca wysp  ......................... 5 zł
dips: herbs-garlic/spicy pepper/Thousand 
islands



DeseRy
desseRts 

szarlotka z sosem waniliowym  
i bitą śmietaną  ...........................   15 zł 
apple pie with vanilla sauce and whipped 
cream  

Bakaliowe pyszności  ..................  15 zł
delicacies

Puchar lodowy  
z gorącymi malinami  ...............   14 zł
ice cream cup with hot raspberries

deser fit  ...................................  12 zł
Fit dessert

koktajl owocowy  .....................  15 zł
cocktail fruits

lód gałka  ..................................  3 zł
(śmietankowy, truskawka, czekoladowe)
ice cream scoop
(ice cream, steawberry, chocolate)

Gałka sorbetu ...........................  3 zł
(malina, cytryna)
scoop of sorbet ice cream (raspberry, lemon)

HeRBaty 
syPane 
leaF tea

Herbata czarna  ........................  7,50 zł
Black tea

Herbata owocowa .....................  7,50 zł
Black flavoured tea

Herbata zielona ........................  7,50 zł
Green tea

Herbata rozkwitająca ................  12 zł

KaWa
coFFee

espresso ....................................  6 zł
double espresso ........................  10 zł
kawa czarna .............................  6 zł
Black coffee

kawa z mlekiem .......................  7 zł
coffee with milk

kawa po wiedeńsku ..................  8 zł
Vienna style coffee

cappuccino ...............................  8 zł
latte macchiato ........................  9 zł
kawa mrożona klasyczna ..........  11 zł
iced coffee

kawa mrożona  
czekoladowa/waniliowa ............  12 zł
iced coffee chocolate / vanilla

kawa po irlandzku ...................   19 zł
irish coffee



CZekolada
Hot cHocolate

Gorąca czekolada  
czarna / biała ............................  12 zł
Hot chocolate black/withe

syropy smakowe do kawy / czekolady
piernik, wanilia, irish, orzech laskowy, 
amaretto. ...................................  2 zł
syrup for coffee / chocolate – ginger, vanilla, 
irish, hazelnut, amaretto

naPoje
dRinks

soki ze świeżych owoców .........  15 zł
Pomarańczowy, grejpfrutowy, mieszany
orange, grapefruit, mixed

soki owocowe  ..........................  6 zł
Pomarańcza, grejpfrut, czarna 
porzeczka, jabłko
Fruit juices: orange, grapefruit, black currant, 
apple,

napoje gazowane  .....................  6 zł
coca cola, coca cola light, Fanta, 
sprite, tonic
soft drinks: coca cola, coca cola light, Fanta, 
sprite, tonic

Herbata mrożona Fuzetea ..........  6 zł
cytrynowa, brzoskwiniowa
ice tea: lemon, peach

Woda mineralna .......................  4 zł
mineral water

Red bull ....................................  8 zł

tiger .........................................  7 zł



Menu dla dZieci
menu FoR cHildRen

Rosołek z makaronem  
i marchewką .............................  10 zł
Broth with pasta and carrot 

Żurek z jajkiem  
i ziemniaczkami  .......................  10 zł
sour soup with egg and potatoes 

Zupka pomidorowa z ryżem  ....  10 zł
tomato soup with rice

nuggets z ziemniaczanymi uśmiechami
i mizerią  ...................................   18 zł
nuggets with potato smiles
and cucumber salad

spaghetti bolognese z serem  ....  12 zł
spaghetti Bolognese with cheese

makaron z twarogiem,  
masłem i cukrem ......................   12 zł
Pasta with cutd, butter and sugar

Pierogi z truskawkami podane ze 
słodką śmietanką  .....................  12 zł
dumplings with strawberries served  
with sweet cream 

naleśnik na słodko:  
z serem lub dżemem  ................  12 zł
sweet pancakes: with white sweet cheese or jam

lodowy kubuś Puchatek  .........  10 zł 
Winnie the Pooh ice carem

Pajacyk Pepe  ............................  11 zł
Pepe Romer

sałatka owocowa z bitą śmietaną  10 zł
Fruit salad with whipped carem


