ZUPY(Soups)
Rosół z kluseczkami(300ml)
(Chicken broth with homemade noodles)

Zupa grzybowa z kluseczkami(300ml)
(Mushroom soup with homemade noodles)

Pomidorowa z kluseczkami(300ml)
(Tomato soup with homemade noodles)

12 zł
16 zł
14 zł

DANIA GŁÓWNE (Main dishes)
Schab z kością(200g) / Ziemniaki(150g) / Kapusta zasmażana(150g)
(panfried pork on bone cutlet / potatoes / fried sour cabbage)

35 zł

Kurczak Supreme karmelizowany sosem BBQ(200g) /
Frytki stekowe(150g) / Surówka Coleslaw(100g)

32 zł

Klopsiki z dziczyzny(160g) / Sos grzybowy / Pęczoto(200g) / Buraczki(150g)

45 zł

(BBQ caramelised chicken supreme / steakhouse chips / coleslaw)
(meatballs wild game / mushroom sauce / pearl barley / beetroots)

Szynka z jelenia(160g) / Kluski śląskie(150g) / Buraczki zasmażane(150g)
(slowly cooked venison ham / regional noodles / fried beetroots)

Pierogi z dziczyzną / Okrasa(300g)
(pierogi with wild game / fried onions)

Pierogi ruskie / Okrasa(300g)
(pierogi with potato and cheese / fried onions)

49 zł
26 zł
23 zł

Burger wołowy(150g) / Ser pleśniowy / Konftura z czerwonej cebuli(50g) /
Sos miodowy musztardowy / Rukola

35 zł

Łosoś pieczony(180g) / Kluski lane ze szpinakiem i śmietaną(150g) /
Marchewka karmelizowana(150g)

49 zł

Makaron tagliatelle / Grillowane warzywa(200g)

29 zł

(100% beefburger / blue cheese / caramelised onion / honey and mustard sauce / rocket salad)

(baked salmon fllet / creamy homemade noodles with baby spinach / caramelised baby carrot)
(Tagliatelle with grilled vegetables)

Frytki z batata (150g) / Sos miodowy musztardowy(20g)
(sweet potato fries / honey and mustard sauce)

15 zł

DANIA DLA DZIECI (Kids menu)
Rosół z kluseczkami(250ml)
(chicken broth with homemade noodles)

Pomidorowa z kluseczkami(250ml)
(tomato soup with homemade noodles)

Nuggetsy z kurczaka(120g) / Frytki(100g)

10 zł
12 zł
15 zł

(chicken nuggets / fries)

DESERY(Desserts)
Fondant czekoladowy(150g) / Lody waniliowe

18 zł

(goey chocolate fondant with vanilla ice cream)

NAPOJE CIEPŁE (Hot drinks)
Herbata Veertea / tea
( czarna/black, owocowa/fruity, zielona/green)
Kawa espresso
Kawa double espresso
Americano ( kawa tradycyjna)
Cappuccino
Kawa late
Kawa macchiato, syropy do wyboru

(250ml)

6 zł

(40ml) 7 zł
(80ml) 9 zł
(200ml) 7 zł
(200ml) 8 zł
(300ml) 10 zł
(300ml) 12 zł

NAPOJE ZIMNE (Cold drinks)
Pepsi, 7up, Mirinda, Pepsi light
Lipton
(cytryna/lemon, brzoskwinia/peach, zielona herbata/green tea)
Soki
(jabłko/apple, pomarańcza/orange)
Woda /water
(gazowana/sparkling, niegazowana/still)
Dzbanek soku / jug of juice
(pomarańcza/orange, porzeczka/blackcurrant, jabłko/apple, grapefruit)
Dzbanek wody / jug of water

(0,5l) 8 zł
(0,5l) 8 zł
(0,2l) 6 zł
(0,5l) 5 zł
(1,3l) 16 zł
(1,3l) 10 zł

DRINKI (Cocktails)
Whisky z colą
(50ml whisky, 100ml pepsi)
Tequila Sunrise
(50ml Tequli, 100ml soku pomarańczowego, 20ml Grenadiny)
Cuba Libre
(50ml Bacardi, 100ml pepsi, sok z limonki)
Blue Lagoon
(50ml wódki, 50ml blue curacao, 100ml Sprite)
Black Russian
(40ml wódki, 20ml likieru Kahlua)
Caipiroska
(40ml wódki, brązowy cukier, limonka)

14 zł
16 zł
14 zł
14 zł
17 zł
14 zł

PIWO (Beer)
Żywiec
Żywiec Białe
Heineken
Warka Czerwona
Piwo bezalkoholowe

(0,5l)
(0,5l)
(0,5l)
(0,5l)
(0,5l)

Piwo Bydgoskie

(0,5l) 11zł

(Żywiec 0% / Żywiec Białe 0%)
(Pils / Apacz / Pszeniczne)

8 zł
8 zł
9 zł
8 zł
8 zł

WÓDKI (Vodka)
Stock
Finlandia
Metaxa
Jack Daniels
Johnnie Walker czerwony
Tequila

(50g) 6 zł
(50g) 8 zł
(50g) 10 zł
(50g) 14 zł
(50g) 12 zł
(50g) 12 zł

Zamówienie można składać w restauracji w godzinach:
12:00 – 19:30

(0,5l) 60 zł
(0,5l) 70 zł
(0,5l) 100 zł
(0,5l) 140 zł
(0,5l) 120 zł
(0,5l) 120 zł

