
Przystawki 
Appetizers 

 

Siekany tatar z polędwicy wołowej z przepiórczym jajkiem, w towarzystwie 
chipsów z pieczywa i marynowanych warzyw 29,00 zł 
Beef loin tartare with quail egg, brad chips and marinated vegetables 
 
 
Sałatka „Cezar" z sosem czosnkowym 26,00 zł 
„Caesar” salad with garlic sauce 
 

Ozorki wieprzowe na sałatach 22,00 zł 
Pork tongues on lettuces 
 

Warzywa pieczone z pesto z rukoli i limonki, podane z prażonymi 
orzeszkami ziemnymi 16,00 zł 
Vegetables baked with arugula and lime pesto, served with roasted peanuts 
 
 
 
 

Zupy 
Soups 

 

Tradycyjny żurek z jajkiem i pieczywem 13,00 zł 
Sour rye soup with bread and egg 
 
 

Zupa z cukinii, podana z grzaneczką z pleśniowym serem 13,00 zł 
Zucchini soup, served with toast with blue cheese 
 
 

Domowy rosół z makaronem 10,00 zł 
Chicken broth with noodles 
 
 



Dania główne 
Main course 

 

Wolno pieczona golonka wieprzowa, podana tradycyjnie, na kapuście zasmażanej, 
w towarzystwie pieczywa, chrzanu i musztardy 49,00 zł 
Slow roasted pork knuckle, traditionally served on fried cabbage, accompanied by bread, 
horseradish and mustard 
 
 
Złocisty kotlet schabowy z kością podany z ziemniakami zapiekanymi i 
zasmażaną kapustą 30,00 zł 
Pork chop with bone, served with roasted potatoes and sour cabbage 
 
 
Delikatny kotlet de volaille, podany z maślanym puree, jarmużem i pomidorami 29,00 zł 
Delicate cutlet de volaille, served with butter puree, kale, and tomatoes 
 
 
„Grant’s Burger” (wołowina), podany z frytkami 29,00 zł 
Grant's Burger (beef), served with fries 
 
 
Pierś z kurczaka faszerowana hiszpańskim soffritto i otulona bekonem, 
podana z kluskami na parze i sosem z owoców morza 31,00 zł 
Chicken breast stuffed with Spanish soffritto and wrapped in bacon, 
served with steamed dumplings and seafood sauce 
 
 
Łosoś zapiekany pod pierzyną, podany z delikatną kaszą kuskus, warzywami 
oraz tagliatelle z cukinii 44,00 zł 
Salmon baked under a quilt, served with delicate couscous, vegetables and zucchini tagliatelle 
 
 
Pierogi z soczewicą, na kwaśnej śmietanie, oprószone pietruszką 17,00 zł 
Lentil dumplings, in sour cream, sprinkled with parsley 

 

 

 

 

 

 



 
Desery 
Dessert 

Deser lodowy 14,00 zł 
Ice cream dessert 
 

Szarlotka na ciepło z bitą śmietaną 14,00 zł 
Warm apple pie with whipped cream 
 


