
 

Menu: 
 

 

 

Łosoś wędzony z pieczywem                                                     (100 gr) 15 zł  
 

Żurek staropolski                                                                             11 zł 

Flaczki wołowe z pieczywem                                                            14 zł 

Pikantna zupa Wiedźmy z pastą z pieczonej papryki i bakłażana     14 zł 

Rosół z makaronem 11 zł 

Zupa pomidorowa z makaronem 11 zł 

 

 

Kotlet schabowy zapiekany z serem i pieczarkami, ziemniaki,                                    

surówka lub buraczki na ciepło                                                                 29 zł   

Karkówka pieczona z sosem, kopytka, surówka lub buraczki na ciepło         30 zł 

Gulasz wołowy z plackami ziemniaczanymi surówka lub buraczki na ciepło   32 zł 

Grillowana pierś z kurczaka ze szpinakiem i suszonymi pomidorami  

na cykorii z karmelem z orzeszkami i kluseczkami                                     32 zł 

Polędwiczki wieprzowe z sosem kurkowym, kopytkami i miksem sałat         33 zł        

Dorsz smażony z frytkami i surówką                                                         33 zł 

 

Sałatka cezar z kurczakiem                                                                 25 zł 

Sałatka z wędzonym łososiem i sosem vinegret                                       27 zł 

Sałatka grecka z grzanką z oliwą i tymiankiem                                           23 zł 

________________________________________________________ 

 

Wątróbki drobiowe z wiśniami i jabłkiem z grzanką                                  25 zł 

Camembert panierowany z żurawiną, grzanką lub frytkami, zielona sałata    23 zł 

Gulasz warzywny z ciecierzycą i pieczywem                                               22 zł  

Kotleciki z jajka z sosem czosnkowym i surówką                                         23 zł 

Placki ziemniaczane z sosem pieczarkowym                                            24 zł 

                                                        

 



 

Menu: 
 

 

Pierogi ruskie                                                                         22 zł 

Pierogi z mieloną wołowiną i szynką parmeńską                            28 zł 

Pierogi z kurczakiem i kurkami z sosem słodko-kwaśnym                27 zł 

Makaron z wędzonym łososiem i szpinakiem                                 27 zł 

Makaron ze szpinakiem i kurczakiem z sosem winno-śmietanowym   26 zł 

 

 

DESERY: 

Fondant czekoladowy (lava cake) z lodami waniliowymi                      14 zł 

Naleśniki z serem, bitą śmietaną i sosem owocowym (2 szt.)              13 zł 

Lody z bitą śmietaną sosem czekoladowym                                       12 zł 

Świeżo pieczone ciastko z jabłkiem i lodami waniliowymi                    15 zł 

 

 

 

NAPOJE:                                                       

Sok pomarańczowy, jabłkowy, czarna porzeczka, pomidorowy, grejpfrutowy  7 zł 

COCA – COLA, COCA COLA „0”, FANTA, SPRITE, KINLEY                                7 zł 

woda gazowana                                         6 zł 

woda niegazowana                                     6 zł 

Kawa                                                         8 zł 

Espresso                                                    8 zł 

Kawa Latte                                               10 zł 

Cappuccino                                                8 zł 

Herbata                                                     6 zł 
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PIWA: 

Carlsberg draft  0,5l                    10 zł       Okocim Radler z Limonką  0,5l          9 zł 

Carlsberg draft  0,3l                      8 zł       Okocim Radler owocowe 0,5l             9 zł 

Żywiec  0,5l                                  9 zł       Okocim pszeniczne  0,5 l                  9 zł 

Tyskie  0,5 l                                  9 zł       Sommersby Apple  0,4 l                   9 zł 

Kasztelan niepasteryzowane  0 5,l   9 zł       Warka Radler  2% 0,5l                     9 zł 

 

PIWA BEZALKOHOLOWE: 

Lech free limonka z miętą 0,3l                     7 zł 

Okocim 0,0%  0,5l                                      9 zł 

 

_____________________________________________________________

____________________________________________ 

 

WHISKEY/WHISKY: 

Jonnie Walker Red Label                     14 zł  

Jonnie Walker  Black                          16 zł  

Jack Daniel’s                                     16 zł  

Ballantine’s                                       16 zł  

Jim Beam                                          16 zł 

_____________________________________________________________

____________________________________________ 

 

APERITIF:  

Martini Bianco                                         13 zł 

Martini Rosso                                          13 zł 

Martini Extra Dry                                     13 zł 

 

 

 



 

Menu: 
 

 

 

 

PONIŻEJ LISTA ALERGENÓW UŻYWANYCH DO PRZYGOTOWANIA NASZYCH POTRAW: 

 

1. Pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenica orkiszowa oraz produkty pochodne. 

2. Jaja i produkty pochodne. 

3. Ryby i produkty pochodne. 

4. Orzeszki ziemne (orzeszki arachidowe) i produkty pochodne. 

5. Soja i produkty pochodne. 

6. Mleko i produkty pochodne (włącznie z laktozą). 

7. Orzechy, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca,  produkty 

pochodne. 

8. Seler i produkty pochodne. 

9. Gorczyca i produkty pochodne. 

10.Nasiona sezamu i produkty pochodne. 

 


