
MENU

Dania zawierają alergeny.

Jajecznica z szynką/szczypiorkiem (z 2 jajek) 7 zł

Omlet z szynka/pieczarkami (200g) 10 zł

Kiełbasa zasmażana z cebulą (150g) 10 zł

Ziemniaki gotowane (200g) 3 zł

Ryż (200g) 3 zł

Kasza (200g) 3 zł

Frytki (200g) 5 zł

Ziemniaki opiekane (200g) 5 zł

Bukiet warzyw gotowanych (200g) 4 zł

Surówka z białej kapusty (150g) 3 zł

Surówka z marchewki (150g) 3,50 zł

Surówka z czerwonej kapusty (150g) 3,50 zł

Zestaw surówek (180g) 4 zł

Buraczki zasmażane (150g) 3 zł

Kapusta zasmażana (150g) 3 zł

Śledź z cebulą (150g) 8 zł

Salatka grecka (250g) 10 zł

Sałatka z kurczakiem (250g/80g) 14,50 zł

Flaki z pieczywem (400ml) 8 zł

Żurek z kiełbasą, jajkiem i pieczywem (400ml) 6 zł

Barszcz czerwony z uszkami/krokietem (400ml) 7 zł

Pomidorowa z makaronem/ryżem (400ml) 5 zł

Gulaszowa z pieczywem (400ml) 7 zł

Zupa dnia (400ml) 5 zł

Pierogi z mięsem i kapustą (7 szt.) 10 zł

Pierogi ruskie (7 szt.) 10 zł

Pierogi z pieczarkami (7 szt.) 10 zł

Mix pierogów (9 szt.) 12 zł

Naleśniki z pieczarkami (2 szt.) 12 zł

Naleśniki na słodko (2 szt.) 8 zł

Kopytka z okrasą (300g) 7 zł

Hamburger (260g) 6 zł

Placki po węgiersku z surówką (700g) 17,50 zł

Placki po węgiersku z surówką (300g) 12 zł

Kotlet kozienicki (120g), frytki,  
zestaw surówek (470g) 

19,50 zł

Kotlet schabowy (130g), ziemniaki, surówka (480g) 18 zł

Kotlet mielony (100g), ziemniaki, buraczki zasmażane (450g) 14,50 zł

Bryzol z polędwicy wieprzowej (120g), frytki, zestaw surówek (420g) 20,50 zł

Polędwiczki wieprzowe z sosem grzybowym (150g), ziemniaki, surówka (500g) 20 zł

Filet z kurczaka panierowany (120g), frytki, surówka (420g) 18,50 zł

Filet z kurczaka zapiekany z ananasem (200g), ziemniaki opiekane,  
zestaw surówek (500g)

21 zł

Grillowana pierś z kurczaka (150g), ziemniaki opiekane, zestaw surówek (450g) 21 zł

Wieprzowina w sosie własnym (120g), ziemniaki, buraczki zasmażane (470g) 17,50 zł

Żeberko duszone w sosie własnym (180g), ziemniaki, surówka (530g) 16,50 zł

Wątróbka wieprzowa smażona z cebulką (120g), ziemniaki, surówka (470g) 16,50 zł

Ozorek w sosie chrzanowym (120g), ziemniaki, buraczki zasmażane (470g) 14,50 zł

Golonka gotowana (bez kości) (1kg) 35 zł

Filet rybny (150g), frytki, surówka (450g) 19 zł

Dania główne

Śniadania do 1200 Specjalność baru

Dodatki do dańPrzekąski

Zupy
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