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PRZEKASKI ZIMNE/STARTERS COLD

Śledź po polsku na kon�iturze z czerwonej cebuli, podany
ze świeżym ogórkiem, rzodkiewką i kwaśną śmietaną
Traditional polish marinated herring served with red onion;
pickled cucumber served with sour cream
(recommended with cold Polish vodka)
10,90 zł

Tatar z wędzonego łososia, doprawiony piklami
i świeżą papryką, podany z puszystym sosem
musztardowym i kawiorem
Delicious tartare from salmon served with marinated
mushrooms, red onion, pickled cucumber and red pepper
20,90 zł

Tatar wołowy po polsku z tradycyjnymi dodatkami i żółtkiem na życzenie
Polish style Steak beef tartare
20,90 zł
PRZEKĄSKI CIEPŁE/STARTERS HOT

Tradycyjne pierogi ruskie doprawione szczypiorkiem
i świeżym koprem, okraszone cebulka smażona na maśle
„Russian dumplings” stuffed with cottage cheese and potato
served with fried onion and butter
10,90 zł
Pierogi z mięsem
Polish dumplings stuffed with meat
served with fried bacon and butter
11,90 zł

Szwajcarskie placki ziemniaczane ze świeżo startych
ziemniaków podane z kwaśną śmietaną
Freshly grated rosti potato pancakes
served with sauer cream (6 szt.)
10,90 zł

Pierogi z kapustą i grzybami
Polish dumplings stuffed with mushrooms and cabbage
served with fried bacon and butter
10,90 zł

Wątróbka drobiowa smażona z jabłkami,
doprawiona świeżymi ziołami, podana z chrupiącymi grzankami
Chicken liver served with baked apple, creamy sauce with herbs and croutons
13,90 zł
SAŁATKI/SALADS

Smażony Camembert podany z sałatką ze świeżych warzyw,
Grecka sałatka podawana z chrupiącą bagietka
prażonymi migdałami i sosem malinowo-żurawinowym
Typical greek salad served with crispy baquet
Fried camembert cheese served with crispy lettuce,
16,90 zł
roasted almonds and cranberry sauce
16,90 zł
Sałatka Cesar
Chrupiące sałata rzymska z grillowanym kurczakiem i sosem cezara,
posypane serem typu parmezan i grzankami
Cesar salad
18,90 zł
ZUPY/SOUPS

Zupa dnia
Chef’s soup
6,90 zł

Rosól z wiejskiej kury z ręcznie robionym makaronem
Traditional polish broth served with homemade noodles
8,90 zł

Zupa szczawiowa podana z faszerowanym opiekanym jajkiem
Sorrel soup served with stuffed egg
8,90 zł

MAKARONY

Tagliatelle z borowikami i paseczkami kurczaka
w sosie na bazie białego wina, oproszone świeża pietruszką
i serem typu Parmezan
Tagliatelle with mushrooms and chicken white wine sauce
served with parsley and parmezan
22,90 zł

Papardelle con pomodorini z oliwą, czosnkiem, ziołami,
papryką, pomidorami oraz świeżo tartym Parmezanem
Papardelle a ‘la pomodorini with olive oil, garlic,
red sweet pepper, tomatoes served with parmesan
16,90 zł

DANIA GŁÓWNE

Kotlet A’la Viena Schnitzel podany z jajkiem sadzonym
i młodymi ziemniakami z ogrodowym koperkiem
oraz domowa mizeria
Pork Schnitzel A’la vinner schniztel
with fried egg and potato
24,90 zł

Placek po węgiersku
Puszyste ciasto ziemniaczane, mięsny gulasz
z dodatkiem kwaśnej śmietany i sera typu parmezan
oraz buraczkami i duszona marchewką
Hush browns stuffed with stew,
served with cream and chesse on the top
20,90 zł

Kaczka con�it podana z buraczkami duszonymi
i musem ziemniaczanym
Polish –style roasted duck
with beetroots and potato
28,99 zł

Kurczak faszerowany szpinakiem, zapiekany z mozzarellą,
podany w sosie pomidorowym
z maślanymi ziemniakami z koperkiem
Chicken breast stuffed with spinach and mozzarella cheese
served with tomato sauce and potato
21,90 zł

Bitki wołowe we własnym sosie pieczeniowym
podane z kaszą gryczaną lub puree ziemniaczanym i zasmażanymi buraczkami
Beef chops with dark sauce with buckwheat or potato and warm beetroot
34,90 zł
RYBY

Smażony �ilet z sandacza w migdałach, podany na maślanym ryżu i szpinaku,
podany z sosem z podgrzybków i świeżymi warzywami
Fried perch-pike in roasted almonds, served with butter rice and spinach,
mushrooms sauce and fresh vegetables
36,90 zł
DLA NAJMŁODSZYCH

Panierowany i smażony kotlecik z piersi kurczaka
podany z frytkami i małą sałatką
Fried chicken with french fries
14,90 zł

Delikatna zupka pomidorowa
podana z makaronem i słodką śmietanką
Tomato soup
6,90 zł

Racuchy z jabłkami,
posypane cukrem pudrem
10,90 zł

Frytki z dodatkami
French fries
4,90 zł

DESERY

Wykwintny su�let czekoladowy
Chocolate suf�le
12,90 zł

Sernik Szefa z polewą kajmakową
Homemade Cheesecake
10,90 zł

Domowa szarlotka z bitą śmietaną i gałka lodów waniliowych
Apple pie with ice cream and whipped cream
10,90 zł
LISTA ALERGENÓW DOSTĘPNA U OBSŁUGI

