
ZUPY / SOUPS

Rosół z pierożkami mięsnymi 
/Consommé with meat ‘pierogi’ dumplings 19 PLN

Krem ziemniaczany z wędzonym boczkiem
/ Cream of potatoes with smoked bacon

13 PLN

Mieszanka sałat z grillowanym kurczakiem 
i cytrusami, dressing pomarańczowy 
/ Mix of salads with grilled chicken and citrus fruits, 
orange dressing 24 PLN

PRZEKĄSKI / STARTERS

Mieszanka sałat z zapiekanym kozim serem 
i gruszką marynowaną w grenadine, sos balsamico
/ Mix of salads with roasted goat cheese, grenadine 
marinated pear, balsamic sauce

26 PLN

22 PLN

Łosoś wędzony, galetki ziemniaczane, tzatziki
/ Smoked salmon, French style potato pancakes, tzatziki

22 PLN

Camembert zapiekany z ziołami, grzanki pszenne
/ Camembert roasted with herbs, wheat croutons

Wątróbki drobiowe á la Kierbedź z cebulą, 
jabłkiem, śliwką i czerwonym winem
/ Poultry livers á la Kierbedź with onion, apple, plum and wine

22 PLN

18 PLN

Filety śledziowe w oliwie, sałatka ziemniaczana
/ Herring with olive oil, potato salad 



Eskalopki z piersi kurczaka, pęczak z warzywami i kurkami
/ Chicken breast escalopes, pearl barley with vegetables 
and chanterelles

29 PLN

DANIA GORĄCE / HOT DISHES

Polski burger – kotlet wieprzowy w kajzerce z bekonem, 
pomidorem, sałatą, ogórkiem kiszonym i musztardą, frytki
/ Polish burger – pork burger in Polish roll with bacon, tomato, 
lettuce, pickled cucumber and mustard, French fries

24 PLN

Kotlet schabowy ze smażonymi ziemniakami 
i kapustą zasmażaną 
/ Pork chop with fried potatoes and cabbage

32 PLN

Casarecce z borowikami i szpinakiem 
/ Casarecce with boletus and spinach

29 PLN

Sandacz po polsku, ziemniaki purée, szpinak
/ Polish style zander, potato purée, spinach

39 PLN

DESERY / DESSERTS

Fondant czekoladowy z sosem waniliowym
/ Chocolate fondant with vanilla sauce 19 PLN

Szarlotka z lodami waniliowymi 
/ Apple pie with vanilla ice cream 19 PLN

MENU DLA DZIECI / KIDS MENU

Rosół z makaronem
/ Consommé with noodles 10 PLN

Sznycel z piersi kurczaka, surówka z marchewki, frytki 
/ Chicken breast schnitzel, raw salad of carrots, French fries 14 PLN

Alergeny pokarmowe
Uprzejmie prosimy o przekazanie naszej obsłudze wszelkich 
informacji dotyczących Państwa diety, alergii lub nietolerancji 
pokarmowej  – z pewnością uwzględnimy je przygotowując 
Państwa danie.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje 
na temat składników, nasza obsługa jest do Państwa dyspozycji.

Food allergens
When ordering, please inform us about your diet, allergies 
or food intolerance – we shall certainly take it into 
consideration when preparing your meal.  

Should you wish to have detailed dishes ingredients,
our staff will be pleased to assist you.


