
    
 
 

 
 

 

ZAKĄSKI ZIMNE / COLD SIDE DISHES 

 

ŚLEDŹ W KOPRZE  I CEBULI / HERRING FILLET WITH ONION AND DILL 
Marynowany  w warzywach filet ze śledzia bałtyckiego podany ze świeżym koprem,  białą 
cebulą i ziarnami czerwonego pieprzu.   
Marinated with vegetables Baltic See herring served with fresh dill, white onion and red pepper 
seeds 

15,00 pln 
ROLADKA Z ŁOSOSIA WĘDZONEGO / SMOKED SALMON ROULADE 
Delikatna roladka z dzikiego łososia wędzonego z kremowym musem chrzanowym  
i czerwonym kawiorem.  
Delicate wild smoked salmon roulade with creamy horseradish mousse and red caviar. 

23,00 pln 
CARPACCIO Z MIECZNIKA / SWORDFISH CARPACCIO 
Carpaccio z miecznika na rucoli podane z zieloną limonką, skropione odrobiną sosu wasabi   
i posypane tartym parmezanem.  
Swordfish carpaccio on the bed of rucola salad served with green lime and bit of Japan wasabi with 
fresh grated parmesan cheese. 

29,00 pln 
RÓŻE Z ŁOSOSIA / ROSES OF SALMON 
Łosoś marynowany  w winie, zielonym pieprzu i warzywach z dodatkiem świeżego  kopru  
i cytryny. 
Marinated salmon in wine, green pepper and vegetables with  a bit of fresh dill and lemon. 

18,00 pln 
TATAR WOŁOWY / TARTAR STEAK 
Tatar z polędwicy wołowej podany z marynowanymi borowikami, cebulą i kiszonym 
ogórkiem.  
Beef sirloin steak tartar served with marinated boletus, onion and sour cucumber. 

28,00 pln 
CARPACCIO WOŁOWE / BEEF CARPACCIO 
Carpaccio z delikatnej polędwicy wołowej  serwowane na aromatyzowanej oliwie truflowej 
z owocami kaparów.  
Delicate carpaccio of beef sirloin served with flavored truffle oil of olive and capers. 

27,00 pln 
SZYNKA Z MELONEM / PARMA HAM WITH MELON 
Szynka parmeńska z melonem miodowym, świeżymi ziołami podana na plastrach świeżego 
ogórka i mozarelli Buffalo.  
Parma ham with honey melon and fresh herbs served on slices of cucumber and  Buffalo mozzarella 
cheese. 

26,00pln 



    
 
 

 
 

 

PASZTET DOMOWY /  HOME MADE PATE 

Przyrządzony według zagórzańskiej receptury pasztet podany z żurawinową konfiturą  

z okolicznych lasów. 

Homemade patê prepared by recipe of highland Zagórze served with cranberry jam from surrounding 
forest. 

14,00 pln 
KRĄŻKI CEBULI DO PIWA/ ONION RINGS TO BEER 
Smażone, złociste i chrupiące krążki cebuli z sosem salsa.  
Fried golden and crispy onion rings served with salsa sauce. 

14,00 pln 

 

ZAKĄSKI GORĄCE / WARM APPETIZERS 

 

KREWETKI  GRILLOWANE / GRILLED SHRIMPS 
Grillowane krewetki Black Tiger z dodatkiem oliwy imbirowej  i białego wina podane na 
kruchych sałatach z aromatyczną cytryną i złocistymi tostami z masłem czosnkowym. 
Grilled Black Tiger shrimps with ginger oil and white wine served on crisp lettuce with aromatic 
lemon and golden toasted bread with garlic butter. 

30,00 pln 
KREWETKI W BALSAMICO / SHRIMPS WITH BALSAMICO 
Krewetki smażone zanurzone w kremowym sosie śmietanowo balsamicznym z pomidorami 
cherry podane na świeżych zielonych sałatach z grzankami czosnkowymi.  
Fried shrimps dipped in creamy balsamic cream sauce with cherry tomatoes served on fresh green 
salad with garlic croutons. 

33,00 pln 
RAKI W NALEŚNIKACH / RIVER CRYFISH IN PANCAKES 
Raki w sosie z pomidorów concasse i świeżej  bazylii zapiekane w naleśnikach z nutą 
kwaśnej śmietany. 
Crayfish in a sauce of tomato concasse and fresh basil baked in pancakes with a hint of sour cream. 

32,00 pln 
GRILLOWANE GRUSZKI  / GRILLED PEARS 
Grillowane gruszki z cienkimi plastrami szynki parmeńskiej  w otoczce sosu z sera 
gorgonzola oraz świeżą roszponką.  
Grilled pears with thin slices of Parma ham in the coating sauce with gorgonzola cheese and fresh 
lamb's lettuce. 

23,00 pln 



    
 
 

 
 

 

NERKI CIELĘCE / VEALKIDNEYS 
Duszone w białym winie nerki cielęce ze smażonymi na klarowanym, solonym maśle 
borowikami podane z puree ze słodkich szalotek  z musztardą Dijon i świeżą natką 
pietruszki. 
Stewed veal kidneys  in white wine with fried boletus in clarified, salted butter served with mashed 
sweet shallots, Dijon mustard and fresh parsley. 

33,00 pln 
WĄTRÓBKA W WIŚNIACH / POULTRY LIVERS IN CHERRY SAUCE 
Wątróbka drobiowa duszona w sosie z cordial cherry , z jabłkami karmelizowanymi na 
trzcinowym cukrze.  
Poultry livers  stewed in a cherry cordial sauce  with caramelized apples in sugar cane. 

25,00 pln 
PIEROGI Z MIĘSEM / DUMPLINGS WITH MEAT 
Pierogi ręcznie lepione z mięsem ,okraszone chrupiącymi skwarkami z boczku.  
Hand-modeled dumplings ”Pierogi” filled with meat topped with crispy bacon. 

18,00 pln 
PIEROGI RUSKIE / DUMPLINGS IN RUSSIAN STYLE  
Pierogi ruskie ręcznie robione i podane na aromatycznym sosie żurawinowym.  
Handmade “dumplings “Pierogi”served on aromatic cranberry sauce. 

18,00 pln 
PIEROGI SZPINAKOWE / DUMPLINGSWITH SPINACH 
Pierogi ze świeżo blanszowanym szpinakiem doprawionym czosnkiem i cebulą w sosie z 
sera gorgonzola.  
Dumplings filled with freshly blanched spinach seasoned with garlic and onion served in 
Gorgonzolacheese sauce. 

18,00 pln 
SER KOZI ZAPIEKANY / BAKED GOAT CHEESE 
Zapiekany ser kozi Chevre na karmelizowanych gruszkach z gorczycą, rucollą i kruszonką 
orzechową. Chevre goat cheese baked in caramelized pears with mustard seeds, rocket lettuce and 
crushed nuts. 

29,00 pln 

 



    
 
 

 
 

 

SAŁATKI /SALADS 

SAŁATA Z ŁOSOSIEM WĘDZONYM / SMOKED SALMON SALAD 
Paski łososia wędzonego na zimno, podane na bukiecie polskich sałat z plastrami ogórka i 
cząstkami pomidorów. 
Cold way smoked salmon, served on a bouquet of Polish lettuces with slices of cucumber and pieces 
of fresh tomatoes.  

24,00 pln 
OSTRA RUCOLA  Z CIELĘCINĄ / SPICY ROCKED SALAD WITH VEAL 
Soczysta sałata rucola z płatkami czerwonej papryki i smażonej cielęciny skropiona 
ciemnym sosem balsamico w otoczeniu grubo startego parmezanu. 
Juicy lettuce salad with red pepper flakes and fried veal sprinkled with dark balsamic sauce 
surrounded by coarsely grated Parmesan cheese. 

24,00 pln 
SAŁATY Z POLĘDWICZKĄ WIEPRZOWĄ / SALAD WITH PORK LOIN 
Mieszane sałaty z zielonym avocado, marynowaną polędwiczką wieprzową  i świeżo 
tłuczonym pieprzem. 
Mixed green salad with fresh green avocado, marinated pork loin and fresh black crushed pepper. 

23,00 pln 
SAŁATKA ZAGÓRZE / „ZAGÓRZE”STYLE SALAD 
Sałatka Zagórze z mieszanych polskich sałat z grillowaną piersią kurczaka otoczona płatkami 
migdałów oraz aromatycznym dresingiem ziołowym. 
Mixed Polish lettuces with grilled chicken breast surrounded with  almonds flakes and aromatic 
herbs dressing 

21,00 pln 
SAŁATKA Z MARYNOWANĄ PERLICZKĄ  / GUINEA FOWL SALAD 
Mieszanka sałat z grillowaną piersią perliczki marynowaną w czerwonym winie z dodatkiem 
winogron i oliwy cytrynowej. 
Mixed lettuces with grilled breast of guinea fowl marinated in red wine with  grapes, and  flavored 
lemon oil of olive. 

25,00 pln 
SAŁATA GRECKA  / GREEK SALAD 
Sałatka z młodych warzyw, czarnych i zielonych oliwek oraz sera feta  skropiona dressingiem 
vinegrette i oregano. 
Season raw vegetables with black and green olives, feta cheese topped with vinaigrette dressing and 
oregano. 

22,00 pln 
CAPRESSE / ITALIAN CAPRESE SALAD 
Sałatka Capresse z mozzarellą Bufallo ze świeżymi listkami bazylii przekładana soczystymi 
pomidorami z dodatkiem kruszonych orzechów włoskich i oliwy z pierwszego tłoczenia. 
Juicy slices  of tomatoes and Buffalo mozzarella cheese with fresh basil , crushed walnuts and extra 
virgin oil of olives. 

21,00 pln 



    
 
 

 
 

 

ZUPY /SOUPS 

ROSÓŁ / CHICKEN BROTH 
Rosół domowy z ręcznie robionym makaronem, świeżą natką pietruszki z ogrodu i drobno krojoną 
marchewką. 
Traditional homemade chicken clear soup with handmade noodles, sliced carrots and fresh parsley 
from the local garden. 

10,00 pln 
BARSZCZ CZERWONY / RED BEETROOT BORSCH 
Zabielany barszcz czerwony z kraszonymi skwarkami słodkimi ziemniakami. 
Traditional Polish beetroot soup with sour cream served with sweet potatoes and bacon greaves. 

10,00 pln 
KREM Z RAKÓW / CRYFISH SOUP 
Krem z raków rzecznych na wywarze z ryb słodkowodnych z odrobiną śmietany. 
River crayfish soup prepared on a broth of sweetwater fish with a touch of sour cream. 

15,00 pln 
TOSKAŃSKA / TOSCANY  SOUP 
Toskańska pomidorowa na włoskich pomidorach z oliwkami i kaparami podana z nutą kwaśnej 
śmietany. 
Regional Tuscan soup prepared on sunny Italian tomatoes with olives and capers served with a hint 
of sour cream on the top 

11,00 pln 
FLAKI CIELĘCE / VEAL TRIPES  
Flaki cielęce ze świeżym imbirem aromatyzowane świeżo otartym majerankiem i gałką 
muszkatołową. 
Veal tripes flavored with fresh ginger, marjoram and nutmeg. 

12,00 pln 
ŻUREK  / DELICIOUS SOUR RYE SOUP 
Żurek na zakwasie z chleba razowego, tartego polnego chrzanu podany z wędliną i jajkiem. 
Traditional Polish sour rye soup  served with field horseradish, smoked sliced meat and egg.  

11,00 pln 
BOROWIKOWA / BOLETUS SOUP 
Zupa borowikowa na grzybachz zagórzańskich lasów z łazankami z pszenicy durum 
Delicious creamy soup made of Zagórze forest mushrooms served with durum wheat noodles 
“Łazanki” 

14,00 pln 

ZUPA DNIA / SOUP OF THE DAY 
Zapytaj kelnera…/ Ask  your waiter… 

11,00 pln 



    
 
 

 
 

 

DANIA GORĄCE / MAIN DISHES 

 

DANIA Z RYB / FISH DISHES 

FILET Z SOLI / FILLET OF SOLE 
Sola gotowana w białym winie, świeżym imbirze serwowana z  białymi szparagami i gotowaną 
kalarepką ,plastrami gotowanych ziemniaków oraz glazurowaną marchewką podana z bulionem 
rybnym. 
Sole fish fillet boiled in white wine and fresh ginger, served with steamed white asparagus, boiled 
kohlrabi, sliced boiled potatoes, glazed carrots and fish broth. 

32,00 pln 
FILET Z SANDACZA / PERCH-PIKE FILLET 
Pieczony filet z sandacza serwowany ze smażonym na maśle groszkiem cukrowym, dufinką 
musztardową i sosem z raków. 
Roasted fillet of pike-perch served with fried in butter sugar green peas, mustard douphine dumpling 
and cryfish sauce. 

37,00 pln 
STEK Z ŁOSOSIA/SSALMON STEAK 
Grillowany stek z łososia norweskiego podany z brokułami  gotowanymi na parze i pomidorowym 
risotto. 
Grilled steak of Norwegian salmon served with steamed broccoli and tomato risotto. 

37,00 pln 
DORADA / SEA BREAM 
Pieczona dorada marynowana w ziołach na grillowanych pomidorach podana z czosnkowymi 
ząbkami ziemniaczanymi. 
Roasted sea bream marinated in herbs and grilled tomatoes served with potato garlic cloves. 

47,00 pln 
HALIBUT  / HALIBUT 
Pieczony w niskiej temperaturze filet z halibuta, serwowany na risotto z czarnym sezamem i 
zielonym groszkiem oraz marynowaną gruszką w konfiturze z czerwonej cebuli. 
Baked in low temperature fillet of halibut, served on risotto with black sesame seeds, green peas and 
marinated pear in red onion confiture. 

37,00 pln 
FILET Z BARRAMUNDI /BARRAMUNDI FISH 
Smażony filet barramundi z karmelizowaną marchewką, ziarnami kopru włoskiego, purre z 
czerwonej cebuli, lekką esencją z jaśminowej herbaty i polskimi kluseczkami leniwymi. 
Fried fillet of Barramundi fish with caramelized carrots, fennel seeds, red onion puree, light essence 
of jasmin tea and a kind of Polish regional dumplings. 

40,00 pln 



    
 
 

 
 

 

PSTRĄG W MIGDAŁACH Z PIECA/ OWEN BAKED TROUT 
Pieczony pstrąg z płatkami migdałów z sosem cytrynowym i puree ziemniaczanym z musztardą 
francuską oraz pieczonymi pomidorami koktajlowymi. 
Owen baked trout with almonds flakes served with lemon sauce, mashed potatoes, French mustard 
and roasted cherry tomatoes. 

35,00 pln 

MIĘSA / MEAT 

DANIA Z WOŁOWINY / BEEF DISHES 

 

STEK Z POLĘDWICY/ SIRLOIN STEAK 
Stek z polędwicy z grillowanym ziemniakiem i cukinią oraz sosem z marynowanego zielonego 
pieprzu. 
Sirloin steak with grilled potatoes and zucchini served with warm aromatic sauce prepared of 
marinated green pepper. 

52,00 pln 
POLĘDWICA ZAPIEKANA/ BEEF TENDERLOIN ROASTED 
Polędwica wołowa zapiekana pod kozim serem z sosem cherry, ziemniakami i słodko-kwaśną 
sałatką z pomidorów koktajlowych. 
Beef sirloin baked under the goat cheese and cherry sauce served with potatoes and sweet and sour 
cherry tomatoes.  

54,00 pln 

 

DANIA Z CIELĘCINY / VEAL DISHES 

 

ESKALOPKI CIELĘCE/VEAL ESCALOPES 
Eskalopki cielęce ze sparzonymi na wodzie brokułami i gruszkowo orzechowymi ravioli. 
Veal escalopes with steamed broccoli served with combination of pear and walnut ravioli. 

38,00 pln 
GÓRKA CIELĘCA/ ROASTED LOIN 
Pieczona górka cielęca z kością serwowana z buraczkami oraz masłowo truflowym puree 
ziemniaczanym.  
Roasted loin of veal with bone served with red beets and buttered-truffle mashed potatoes. 

36,00 pln 
CIELĘCINA Z SZAŁWIĄ / VEAL WITH SAGE 
Saltimbocca a’la romana na makaronie tiagiatelle z sosem własnym, gotowaną brokułą i świeżą 
dziką szałwią. 
Saltimbocca a la romana in gravy on the bed of  tiagiatelle served with poached brocolii and fresh 
wild sage 

34,00 pln 



    
 
 

 
 

 

DANIA Z WIEPRZOWINY / PORK DISHES 

 

KOTLET SCHABOWY / PORK CHOP  
Klasyczny panierowany kotlet schabowy z kością, duszoną kapustą i ziemniakami tłuczonymi z 
cebulą i skwarkami. 
Classic breaded pork chop with bone, stewed sour cabbage and mashed potatoes with onion and 
bacon. 

27,00 pln 
POLĘDWICZKA WIEPRZOWA / PORK SIRLOIN 
Polędwiczka zapieczona z szynką parmeńską i serem, podana ze smażonymi na maśle szparagami i 
widgets’ami 
Roasted fillet with Parma ham and cheese served with fried asparagus in butter and widgets 

39,00 pln 
GOLONKA / PORK KNUCKLE 
Zagórzańska, marynowana w soli i liściach laurowych golonka z pieca wyserwowana na kapuście 
zasmażanej z gotowanymi ziemniakami, chrzanem i musztardą 
Owen baked pork knuckle Zagórze style marinated in salt and bay laurel leaves served with stewed 
sour fried cabbage, boiled potatoes, horseradish and mustard 

36,00 pln 
ŻEBRA W BARBECUE / PORK RIBS WITH BARBECUE SAUCE 
Żeberka zapieczone w słodko-kwaśnym sosie barbecue z surówką z modrej kapusty i ziemniakami po 
polsku 
Baked pork ribs in sweet and sour barbecue sauce served with red sauerkraut salad and potatoes 
Polish style 

36,00 pln 
POLICZKI WIEPRZOWE / PORK CHEEKS 
Duszone policzki wieprzowe z kruszonymi orzechami ,podane z młodą kapustą zasmażaną i 
serowym fiochi 
Stewed pork cheeks with crushed walnuts, served with young stewed cabbage and cheese fiochi 

32,00 pln  
ZAGÓRZAŃSKIE MIĘSA / SET OF ZAGÓRZE MEATS 
Zestaw wybornych grillowanych mięs z warzywami i ziemniakami podpalony i serwowany w ogniu 
przy Gościach (dla 2 osób) 
Flamed delicious grilled meats with vegetables and potatoes (set for 2 people) 

70,00 pln 



    
 
 

 
 

 

DANIA Z JAGNIĘCINY I DZICZYZNY / LAMB & GAME 

 

COMBER  Z KOŚCIĄ / SADDLE OF LAMB 
Comber jagnięcy marynowany w ziołach podany na szpinaku z czosnkiem i śmietaną z krążkami 
cebulowymi i plastrem smażonego ziemniaka po Polsku 
Saddle of lamb marinated in herbs served on spinach with garlic and sour cream in the environment 
of onion rings and a slice  of potato Polish style 

54,00 pln  
SCHAB Z DZIKA / ROASTED  WILD BOAR 
Pieczony schab z dzika szprycowany słoniną i marynowany w liściach dębu, podany na plastrach 
buraka marynowanego w occie balsamicznym, z ziemniakami i sosem jałowcowym 
Roasted loin of wild boar filled with pork speck and marinated  in oak leaves, served on red beets 
slices marinated in balsamic vinegar and potatoes with juniper sauce 

47,00 pln 
SKOKI Z KRÓLIKA / RABBITT LEGS 
Skoki królika serwowane na  risotto szpinakowym z kaszy pęczak, marynowaną czerwoną cebulką 
szalotką i buraczkami drążonymi, marynowanymi w dojrzałym occie z zagęszczonego moszczu 
winogronowego 
Rabbit served on spinach risotto with pearl barley porridge, pickled red shallots, small beetroot balls 
marinated in mature vinegar of concentrated grape must 

51,00 pln 

 

DANIA Z DROBIU / POULTRY DISHES 

 

KACZKA PIECZONA / ROASTED DUCK 
Pieczona połowa kaczki z sosem wiśniowym serwowana na buraczkach zasmażanych i ziemniakach 
staropolskich z bekonem i majerankiem 
Roasted half of duck with cherry sauce, served on fried beetroot with Old Polish style potatoes with 
bacon and marjoram 

41,00 pl 
UDO Z GĘSI /GOOSE  THIGH 
Kruche, pieczone udo z gęsi z sosem żurawiowym i marynowanymi mandarynkami, złocistymi 
kopytkami i modrą kapustą z miodem i rodzynkami 
Crunchy roasted goose thigh with cranberry sauce and marinated mandarins served with golden 
potato dumplings and red cabbage with honey and raisins 

45,00 pln 



    
 
 

 
 

 

MAKARONY / PASTAS 

 

TAGIATELLE Z ŁOSOSIEM / SPINACH TAGIATELLE WITH SALMON 
Tiagiatelle szpinakowe z łososiem, cukinią i zielonymi oliwkami w kremowym sosie śmietanowym ze 
świeżą bazylią 
Spinach tagiatelle with spinach, zucchini and green olives in a delicious sour cream sauce and fresh 
basil leaves 

27,00 pln  
FARFALE ZE SZPINAKIEM / FARFALE WITH SPINACH 
Makron farfale ze szpinakiem w śmietanie z czosnkiem i pomidorami koktajlowymi oraz świeżą 
bazylią 
Farfale with spinach in cream , garlic, cocktail tomatoes and fresh basil 

23,00 pln 
PENNE AGLIO E OLIO / PENNE AGLIO E OLIO 
Pikantne penne aglio e olio smażone z gniecionym czosnkiem, cząstkami suszonych pomidorów, 
podane z ognistą chilli i świeżą bazylią 
Spicy penne aglio e olio with fried crushed garlic, pieces of dried tomatoes served with a hot chilli 
and fresh basil 

23,00 pln 
PENNE Z RUCOLLĄ / PENNE WITH ROCKET SALAD   
Penne z rucolą w sosie śmietanowo czosnkowym z cienkimi plastrami szynki parmeńskiej i 
pomidorami koktajlowymi  
Penne with rocket salad in a creamy garlic sauce with thiny slices of Parma ham and cherry tomatoes 

27,00 pln   
NERO DI SEPPIA Z MAŁŻAMI / NERO DI SEPPIA WITH MUSSELS 
Duszone małże w pomidorowym sosie neapolitana na makaronie nero di seppia 
Steamed mussels in neapolitana tomato sauce on the bed of pasta nero di seppia 

24,00 pln 
TAGIATELLE Z SZYNKĄ HISZPAŃSKĄ 
Tagliatelle z szynką hiszpańską i winogronami zatopione w kremowej śmietance z dodatkiem 
parmezanu 
Tagliatelle with Spanish ham and grapes topped in cream with parmesan cheese 

28,00 pln 



    
 
 

 
 

 

DANIA DLA DZIECI / CHILDRENS MENU 

 

ROSÓŁ / CHICKEN BROTH 
Rosół domowy z ręcznie robionym makaronem, świeżą natką pietruszki z ogrodu i drobno krojoną 
marchewką 
Chicken broth with home-made noodles, fersh garden parsley  and thin sliced carrot 

10,00 pln 
FINGERS / CHICKEN FINGERS 
Panierowane fileciki z kurczaka, z frytkami i glazurowaną w miodzie mini marchewką 
Breaded chicken fillets with French-fries and baby carrots glazed in honey 

18,00 pln 
SZNYCELEK WIEPRZOWY / MINI PORK SCHNITZEL 
Sznycelek wieprzowy z gotowanymi ziemniakami i słodko kwaśną mizerią 
Mini pork schnitzel with boiled potatoes, and cucumber salad with cream 

18,00 pln 
PALUSZKI RYBNE / FISH FINGERS 
Złote, panierowne paluszki rybne z frytkami i surówką z marchewki i jabłka 
Golden breaded fish fingers with French-fries and carrots-apples salad 

 19,00 pln 
PULPETY CIELĘCE / VEAL BALLS 
Małe pulpety z gniecionymi ziemniakami z wody i mizerią 
Veal balls with mashed potatoes and cucumber salad 

19,00 pln 
NALEŚNIKI Z SEREM / PANCAKES WITH CHEESE 
Pszenne naleśniki z kremowym z serem, cynamonem i wanilią 
Wheat pancakes with creamy cottage cheese, cinnamon and vanilla 

18,00 pln 

 

DESERY / DESSERTS 

 
BANAN W NALEŚNIKU / BANANA PANCAKE 
Banan w naleśniku zatopiony w karmelowym sosie z lodami waniliowymi i świeżymi liśćmi mięty 
Pancakes with banana served with caramel topping, vanilla ice-cram and fresh mint 

17,00 pln 
RACUCHY / DROP SCONES 
Racuchy z jabłkami w cieście drożdżowym oblane sosem wiśniowym z odrobiną winiakiem i 
posypane cukrem pudrem 
Drop scones with apples toped in yeast cake topped in cherry sauce with a touch of Polish brandy 
and icing sugar 

16,00 pln 



    
 
 

 
 

 
LODY / ICE-CREAM 
Wybór lodów z sałatką owocową pod bursztynowym koszem z karmelu 
Choice of ice-cream with fruit salad under caramel amber basket 

17,00 pln 
 Pana Cotta 
Waniliowa Pana Cotta na delikatnym twarożku z musem malinowym 
Vanilla Panna Cotta made of soft cream cheese with raspberry mouse 

16,00 pln  
DESER DNIA / DESSERT OF THE DAY 
Zapytaj kelnera…Ask  your waiter  

16,00 pln  

 

NAPOJE ZIMNE / SOFT DRINKS 

 

Woda mineralna / Mineral Water ( 0,25 l.) 
5,00 pln 

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light( 0,2 l.) 
6,00 pln 

Fanta, Sprite, Tonic(0,2 l.) 
6,00 pln 

Nestea: brzoskwiniowe, cytrynowe / peach and lemon (0,2 l.) 
6,00 pln 

Sok Capy / Cappy juices :  
Pomarańczowy / grejpfrutowy / jabłkowy/ z czarnej porzeczki / pomidorowy / truskawkowy (0,2 l.) 
orange / grapefruit / black currant / tomato / strawberry  

6,00 pln 
Świeży wyciskany sok z pomarańczy / Fresh squized orange juice (0,2 l)  

12,00 pln 
Świeży wyciskany sok z grejpfrutów (/ Fresh squized grapefruit juice 0,2 l) 

12,00 pln 
Red Bull (0,2 l.) 

10,00 pln 
Burn (0,2 l) 

9,00 pln 



    
 
 

 
 

 

NAPOJE GORĄCE / HOT BEVERAGES 

 

Herbata w dzbanku / Tea pot                                              8,00 pln 
 
Kawa mała / Small coffee                          8,00 pln 
 
Espresso                                                  8,00 pln 
 
Cappuccino                                                 9,00 pln 
 
Kawa Latte /Cafe Latte                        11,00 pln 

 

PIWO / BEER : 

 

Żywiec z beczki / Draft beer 0,5 l.                                    7,00 pln 
 
Żywiec z beczki  / Draft beer 0,33 l.                        5,00 pln 
  
Żywiec but. 0,5 l. / btl 0,5l                                     7,00 pln 
 
Żywiec  but. 0,33 l. / btl 033 l                                    5,00 pln 
 
Lech but. 0,5 l. / btl 0,5l                                                                                                                               7,00 pln 
 
Lech but 0,3 l./ btl 0,3l                                     5,00 pln 
 
Tyskie but. 0,5 l. btl 0,5l                                                                                                                               7,00 pln 
 
Tyskie but. 0,3 l. / btl 0,3l                                     5,00 pln 
 
Somersby na lodzie but. 0,33 l./ btl 0,33 l.                                   8,00 pln 
 
Piwo korzenne 0,5 l. / herbal beer btl 0,5 l.                                                                                                 8,00 pln 

 

PIWO NISKOALKOHOLOWE/ NON-ALCOHOLIC BEER: 

Lech free 0.33 l.                                                           5,00 pln 
 
Żywiec free 0.33 l.                                                          5,00 pln 


