
Przystawki 
Appetizers 

 
Wątróbka drobiowa na sałatach z pomidorami i sosem balsamico 24,00 zł 
Poultry liver on lettuce with tomatoes and balsamico sauce  

Ukraińska „Szuba” – śledź pod pierzynką z warzyw podany 
z ciemnym pieczywem 23,00 zł 
Ukrainian "Shuba" - herring under a vegetable pie served with dark bread 

Krewetki w sosie słodko – kwaśnym na grzankach 32,00 zł 
Prawns in sweet and sour sauce on toast 
 
 
 

Zupy 
Soups 

 

Solianka z kwaśną śmietaną i swojskim pieczywem  17,00 zł 
Solianka with sour cream and homemade bread 

Zupa krem z pieczarek z grzaneczkami 17,00 zł 
Cream of mushroom soup with croutons 

Domowy rosół z makaronem 14,00 zł 
Chicken broth with noodles 
 
 

Dania mączne 
Flour dishes 

 
 
Makaron penne w sosie szpinakowym z kurczakiem 28,00 zł 
Penne pasta in spinach sauce with chicken 
 
Pierogi z dyni z farszem szpinakowym, podane z serem feta  
i sosem jogurtowym 25,00 zł 
Pumpkin dumplings with spinach stuffing, served with feta cheese and yogurt sauce 
 
 
 
 
 
 
 



Dania główne 
Main course 

 
 
Złocisty kotlet schabowy z kością podany z ziemniakami zapiekanymi i 
kapustą z patelni 37,00 zł 
Pork chop with bone, served with roasted potatoes and sour cabbage 
 
 
 
Delikatny kotlet de volaille, podany z puree ziemniaczanym i mini - marchewką 37,00 zł 
Delicate cutlet de volaille, served with mashed potatoes and mini-carrots  
 
 
 
Burger wieprzowy z sosem pomidorowym, konfiturą z czerwonej cebuli 
i jajkiem sadzonym, podany ze smażonymi cząstkami ziemniaków 36,00 zł 
Pork burger with tomato sauce, red onion jam and Fried egg, served with 
fried potato 
 
 
 
Golonka wieprzowa z kapustą kiszoną z patelni, swojskim pieczywem i sosami 49,00 zł 
Pork knuckle with pan sauerkraut, home-made bread and sauces 
 
 
 
Filet z dorsza marynowany w miętowej hebracie ze szpinakowymi kopytkami 
i surówką z czerownej kapusty 37,00 zł 
Fillet of cod marinated in mint tea with spinach dumplings and red cabbage salad 
 
 
 
Roladka wieprzowa ze śliwką suszoną, podana z puree z boczkiem  
i karmelizowanymi burakami 45,00 zł 
Pork roulade with dried plum, served with bacon puree and caramelized beets 

 

 

 

 

 

 



Desery 
Dessert 

Suflet czekoladowy z musem z mango 16,00 zł 
Chocolate soufflé with mango mousse 
 

Beza z sosem borówkowym i gałką lodów kawowych 16,00 zł 
Meringue with blueberry sauce and a scoop of coffee ice cream 
 
 

Dla dzieci 
Kids menu 

Nuggetsy z kurczaka z frytkami i surówką 25,00 zł 
Chicken nuggets with fries and salad 
 

Naleśniki z dżemem lub twarogiem 16,00 zł 
Pancakes with jam or cottage cheese 
 
 
  

Napoje zimne 
Cold drinks 

 
soki owocowe    5,50 zł 
fruit juice 
 
pepsi, 7-up, mirinda    6,50 zł 
fizzy drinks 
 
woda mineralna    5,00 zł 
mineral water 
 
sok wyciskany ze świeżych  16,00 zł 
pomarańczy 
fresh orange juice 

Napoje gorące 
Hot drinks 

 
Espresso                         7,00 zł 
 
Espresso doppio 9,00 zł 
 
Caffe crema  7,00 zł 
 
"DUŻA CZARNA"  9,00 zł 
Big black coffee 
 
Americano  9,00 zł 
 
Cappuccino  9,00 zł 
 
Latte Macchiato  11,00 zł 
 
Herbata  9,00 zł 
Tea 
 
Gorąca czekolada  14,00 zł 
Hot chocolate  

 


