Kuchnia ostatnie zamówienia przyjmuje 30 minut
przed zamknięciem restauracji. Od wtorku do niedzieli
do godz. 22.30. W soboty do godz. 23.30.
PRZYSTAWKI
Bruschetta

8 zł

Pieczywo czosnkowe podane na ciepło z salsą z pomidorów, mozzarelli, bazylii oraz oliwy

Rolls’y

9 zł

Podawane na ciepło z sosem francuskim na bazie majonezu do wyboru:
z szynką i serem cheddar lub nadzieniem szpinakowo-serowym

Krewetki po królewsku

14 zł

Podawane na mix sałat, smażone na masełku, białym winie z czosnkiem i pietruszką

Carpaccio z łososia

14 zł

Wędzony łosoś podawany na mix sałat z cytryną, pomidorkami, pieczywem czosnkowym oraz
parmezanem

ZUPY
Barszcz czerwony solo
Krokiet solo
Barszcz czerwony z krokietem

4 zł
4 zł
8 zł

Krokiet z pieczarką i żółtym serem

Żurek z jajkiem i kiełbasą
Rosół z makaronem

7 zł
7 zł

W ofercie tylko w niedziele

Zupa dnia

7 zł

DANIA JARSKIE

Pierogi ze szpinakiem 12 szt
Pierogi ruskie 12 szt
Pierogi z kapustą 12 szt
Pierogi z mięsem 12 szt
Pierogi z serem na słodko 12 szt
Mix pierogów 16 szt

11 zł
11 zł
11 zł
11 zł
11 zł
12 zł

Pierogi każdego rodzaju – proporcje ilościowe - dowolnie do wyboru przez gości

Naleśniki z serem

8 zł

2 naleśniki podawane z białym serem na słodko, cukrem pudrem, bitą śmietaną i polewą

Naleśniki z dżemem wiśniowym/truskawkowym

8 zł

2 naleśniki podawane z dżemem, cukrem pudrem, bitą śmietaną i polewą

Naleśniki z jabłkami i lodami

9 zł

2 naleśniki podawane ze smażonymi z odrobiną cynamonu jabłkami, cukrem pudrem, polewą i gałką
lodów

Naleśniki z czekoladą i bananami

9 zł

2 naleśniki posmarowane nutellą z bananami, podawane z gałką lodów i polewą czekoladową

Placki ziemniaczane z twarożkiem
3 placki ziemniaczane podane z białym twarożkiem

10 zł

KUCHNIA WŁOSKA
Spaghetti Bolognese

15 zł

Na bazie mięsa wieprzowo-wołowego podawane z sosem pomidorowym i parmezanem

Spaghetti Carbonara

15 zł

Przygotowane na bazie boczku, śmietanki, żółtka oraz parmezanu

Tagliatelle z kurczakiem i warzywami

16 zł

Kurczak, brokuł, pomidorki, papryka, migdały prażone

Tagliatelle z grzybami

18 zł

Podawane w sosie śmietanowym z pietruszką i parmezanem

Tagliatelle z kurkami i kurczakiem

18 zł

Podawane w sosie śmietanowym z pietruszką i parmezanem

Ravioli ze szpinakiem w sosie pomidorowym
Risotto ze szpinakiem
okres oczekiwania
Risotto z kurczakiem i warzywami
na risotto
to około
Risotto z grzybami
Risotto z owocami morza
30 minut

15 zł
15 zł
18 zł
18 zł
24 zł

DANIA GŁÓWNE
Poniższe zestawy to nasza propozycja podania. Istnieje możliwość zmiany dodatków na te
dostępne w karcie np. zamiast ziemniaków - ryż lub zamiast surówek – grillowane warzywa.

Karkówka z pieca 250/400 g

10/14 zł

Pieczona karkówka (2 szt.) polana sosem pieczeniowym, podana z ziemniakami oraz zestawem
surówek
Gulasz szefa 250/400 g
10/14 zł
Gulasz wieprzowy podany z kluseczkami i zestawem surówek
Klasyczny kotlet 250/400 g
11/15 zł
Kotlet schabowy/drobiowy (2 sztuki) podany z frytkami i zestawem surówek
Panierowana miruna 200/300 g
10/15 zł
Panierowany filet z ryby miruny (2 szt.), podawany z ziemniakami i zestawem surówek
Grillowana pierś z kurczaka na warzywach 400 g
15 zł
Grillowana pierś podana na mix warzyw grillowanych ( brokuł, kukurydza, ziemniaki, fasolka zielona,
papryka, cebulka)
Klasyczny de volaille 400 g
15 zł
Pierś kurczaka faszerowana masełkiem i koperkiem, podana z ziemniakami i zestawem surówek

Kotlet po królewsku 250/400 g

10/15 zł

Panierowany kotlet drobiowy zapiekany z serem i ananasem, podany z frytkami, żurawiną i zestawem
surówek
Placek po węgiersku 250/400 g
12/16 zł
2 placki ziemniaczane podane z gulaszem wieprzowym, śmietaną i zestawem surówek
Schabowy gajowego 250/400 g
12/16 zł
2 kotlety schabowe zapiekane z pieczarkami i serem żółtym oraz zestawem surówek
Roladka drobiowa faszerowana 400 g
16 zł
Pierś kurczaka nadziewana pieczarkami i serem żółtym, podawana z frytkami i zestawem surówek
Filet po włosku 400 g
18 zł
Pierś kurczaka nadziewana suszonymi pomidorami, serem feta, podana z ryżem i mix sałat
Schabowy w parmezanie 350 g
18 zł
Kotlet schabowy panierowany, duszony z szynką w śmietanie z parmezanem, podany z ryżem i mix
sałat
Grillowany łosoś na mix sałat 350 g
18 zł
Filet z łososia podany z ryżem i mix sałat
Polędwiczki w pieczarkach 400 g
18 zł
Polędwiczki wieprzowe podawane w sosie sojowo-pieczarkowym z kluseczkami i zestawem surówek
Polędwiczki w sosie kurkowym 400 g
20 zł
Pieczone polędwiczki wieprzowe polane sosem śmietanowo – kurkowym, podane z kluseczkami i
sałatką z rukoli, pomidorków i orzechów włoskich
Polędwiczki po chińsku 400 g
20 zł
Polędwiczki wieprzowe podawane z ryżem oraz warzywami i słodko-pikantnym sosem

SAŁATKI
Możliwość zmiany proponowanego sosu. Dostępne: sos jogurtowo-włoski, jogurtowoczosnkowy, vinegret. Każda z sałatek podawana z pieczywem czosnkowym.

Sałatka Grecka

12 zł

Sałata lodowa, pomidorki, ogórek zielony, cebula czerwona, papryka, oliwki i ser feta, vinegret

Sałatka Cezar

14 zł

Mix sałat, pomidorki, ogórek zielony, cebula czerwona, grillowane kawałki kurczaka, sos
jogurtowo-czosnkowy

Sałatka Sovrana

15 zł

Mix sałat, pomidorki, ogórek, cebula czerwona, ser feta, oliwki, panierowany filet kurczaka, sos
jogurtowo-włoski

Sałatka Rukola

15 zł

Rukola, pomidorki, ziarna słonecznika, dyni, parmezan, grzanki, sos vinegret

Sałatka z łososiem
Mix sałat, pomidorki, ogórek, oliwki, wędzony łosoś, rzodkiew, sos vinegret

16 zł

DESER
Szarlotka na ciepło

7 zł

Szarlotka podawana z lodami, bitą śmietaną i polewą

Sernik z musem czekoladowym

7 zł

Klasyczny sernik podawany z lodami i bitą śmietaną

Sernik owoce leśne

8 zł

Delikatny serniczek na kruchym herbatnikowym spodzie, na bazie mascarpone, podawany z musem z
owoców leśnych

Jogurtowy zawrót głowy

12 zł

Mus truskawkowy, jogurt naturalny, musli owocowe, bita śmietana, frużelina

Torcik lodowy

12 zł

Połączenie lodów śmietankowych, czekoladowych, masła orzechowego, kruchego spodu, polanego
musem z owoców leśnych

Lody owocowe

12 zł

3 gałki lodów owocowych, owoce, bita śmietana, polewa owocowa

Lody śmietankowo-czekoladowe

12 zł

3 gałki lodów, bita śmietana, polewa czekoladowa

Lody pistacjowo-orzechowe

12 zł

3 gałki lodów, bita śmietana, polewa owocowa, masło orzechowe, orzechy włoskie

Milkshake lodowy
śmietanka/czekolada/wiśnia/malina/banan/truskawka

12 zł

Lody o wybranym smaku, owoce, mleko, lód, bita śmietana

GOFRY
1.
2.
3.
4.

Solo (suchy) z cukrem pudrem
Z polewą (do wyboru) lub bitą śmietaną
Z polewą i bitą śmietaną
Z dżemem/ frużeliną do wyboru

4 zł
4,50 zł
5 zł
5,50 zł

truskawka, wiśnia, owoce leśne, porzeczka

5.
6.
7.
8.

Z owocami, bitą śmietaną, polewą
7 zł
Z nutellą, bananem i bitą śmietaną
7,50 zł
Z lodami śmietankowymi i polewą
7,50 zł
Z masłem orzechowym, lodami śmietankowymi, czekoladowymi i
polewą
8 zł
9. Ekstra
8 zł
Frużelina, owoce, bita śmietana, polewa, owocowa posypka

AMERICAN FOOD
Frytki małe/średnie/duże
Frytki zapiekane z serem żółtym i pieczarkami
Hamburger

3/4/6 zł
7 zł
7 zł

Mięso wieprzowo-wołowe, czerwona cebula, ogórek, pomidor, sałata, sosy

Hamburger zestaw

16 zł

Hamburger+frytki+colesław+napój/piwo

Cheeseburger

8 zł

Mięso wieprzowo-wołowe, ser żółty, czerwona cebula, ogórek, pomidor, sałata, sosy

Cheeseburger zestaw

16 zł

Cheeseburger+frytki+colesław+napój/piwo

Chickenburger

8 zł

Panierowana pierś z kurczaka, czerwona cebula, ogórek, pomidor, sałata, sosy

Chickenburger zestaw

16 zł

Chickenburger+frytki+colesław+napój/piwo

Rukolaburger

9 zł

Grillowana pierś kurczaka, rukola, czerwona cebula, ogórek, pomidor, sosy

Rukolaburger zestaw

17 zł

Rukolaburger+frytki+colesław+napój/piwo

Stripsy

9 zł

3 panierowane kawałki piersi z kurczaka + sos czosnkowy

Stripsy zestaw

16 zł

Stripsy+frytki+colesław+napój/piwo

Tortilla z kurczakiem

10 zł

Panierowane kawałki kurczaka, sałata lodowa, ogórek, pomidor, czerwona cebula, sos czosnkowy i
ketchup

Quesadilla klasyczna

14 zł

Kawałki smażonego kurczaka z papryką, serem żółtym podana w plackach tortilli z sosem
czosnkowym

Quesadilla wegetariańska

14 zł

Ze szpinakiem, serem żółtym i sosem czosnkowym

Pringles 40 g

4,50 zł

DODATKI
Ziemniaki
Ryż
Kasza jaglana/wiejska/gryczana
Kulki ziemniaczane
Frytki
Gotowany bukiet warzyw
Grillowany bukiet warzyw
Zestaw surówek
Pieczywo czosnkowe (2 sztuki)

3 zł
3 zł
3 zł
4 zł
3/4/6 zł
4 zł
4 zł
4 zł
3 zł

NAPOJE GORĄCE
Espresso
Espresso doppio
Kawa rozpuszczalna/parzona 150/350 ml
Cappuccino 150/350 ml
Caffe Americana 150/350 ml
Caffe Bianca 150/350 ml
Caffe latte 260 ml
Herbata z cytryną 350 ml
Herbata zielona/owocowa 350 ml
Herbata dzbanek
Kawa mrożona

4 zł
6 zł
3/5 zł
5/7 zł
5/7 zł
5/7 zł
6 zł
3 zł
3 zł
6 zł
9 zł

NAPOJE ZIMNE
Woda mineralna gaz/niegaz 300 ml
Pepsi/Mirinda/7up/Swcheppes 200 ml
Sok 200 ml

3 zł
4 zł
4 zł

Pomarańcza, pomidor, jabłko, porzeczka, banan, grejpfrut, ananas, kaktus, żurawina

Lipton Ice Tea 200 ml

4 zł

Lemon/peach/ green tea

Red bull 250 ml
Dzbanek soku 1l/ Pepsi/Mirinda/7up 1l

8 zł
8 zł

PIWO
Piwo lane
Żywiec
EB
Piwo butelkowe
Żywiec
EB
Warka/Warka Strong
Warka Radler 2%/0,00%
Cydr Dziki Sad jabłko/śliwka
Heineken
Desperados
Żywiec Białe/Amerykańskie/Apa/Saison
Żywiec Porter
Paulaner
Sok malinowy
Grzane piwo 500 ml
Grzane wino 250 ml

200ml/300ml/500ml
2/4/5 zł
2/4/5 zł
500 ml
6 zł
6 zł
6 zł
6 zł
5 zł
7 zł
7 zł
7 zł
8 zł
8 zł
1 zł
7 zł
9 zł

DRINKI

Wściekły pies (1 shot)

5 zł

Wódka, tabasco, sok malinowy

Blue Kamikaze (4 shoty)

10 zł

Wódka, blue curacao, cytryna, lód

Easy lover (4 shoty)

10 zł

Rum, sok pomarańczowy, sok malinowy

Żubrówka z trawą i jabłkiem

8 zł

Wódka, sok jabłkowy, lód

Gin z tonikiem

8 zł

Gin, tonik, lód

Wódka z Red Bull’em
Wódka, red bull, lód

10 zł

Martini

12 zł

Gin, wermut, oliwki, lód

Margarita

12 zł

Tequila, triple sec, sok cytrynowy, lód

Tequila Sunrise

12 zł

Tequila, sok pomarańczowy, grenadyna, lód

Casino Royale

12 zł

Wódka, blue curacao, sok pomarańczowy, lód

Mojito

14 zł

Rum, limonka, mięta, woda/7up, lód, brązowy cukier

Cosmopolitan

14 zł

Wódka, triple sec, sok cytrynowy, żurawinowy, lód

Sex on the beach

14 zł

Wódka, likier brzoskwiniowy, sok pomarańczowy, żurawinowy, lód

Miami vice

14 zł

Wódka, grenadyna, sok porzeczkowy, tonik, lód

Nosferatu

14 zł

Gin, sok grejpfrutowy, cytrynowy, porzeczkowy, lód

Riverside

14 zł

Wódka, sok cytrynowy, bananowy, pomarańczowy, grenadyna, lód

Pina Colada

15 zł

Rum malibu, mleko kokosowe, sok ananasowy, lód

ALKOHOLE

Wódka czysta 50 ml/500 ml

Wermuty 100 ml

Wyborowa

Martini Bianco 7 zł

5zł/45zł

Klasyczna, Polski Ziemniak, Pszeniczna

Żubrówka biała
Żubrówka grass
Ogiński
Stock
Stumbrass
Pan Tadeusz
Absolut
Finlandia
Wódki smakowe

5zł/45zł
5zł/45zł
5zł/50zł
5zł/50zł
6zł/55zł
6zł/55zł
7zł/60zł
7zł/60zł
5zł/50zł

Cin Cin

Tequila 50 ml
Sierra

7 zł

Gin 50 ml
Gin Lubuski 6 zł

Brandy 50 ml
Metaxa 7 zł Stock 8 zł

Whisky 50 ml/500 ml
Ballantine’s
8zł/80zł
Highland Reserve
7zł/70zł
Scotch Passport
8zł/80zł
Johnie Walker Red Label 9zł/90zł
Jim Beam
9zł/90zł
Jack Daniel’s
10zł/100zł

Llikiery 50 ml/ 500 ml
Baileys
7zł/70zł
Sheridans 8zł/80zł

Gumy do żucia 4 zł

Szampan 750 ml
Martini Asti/ Rose 60 zł
Prosecco
50 zł

Jagermeister 9zł/80zł

WINO
Mogen David – USA
Blackberry

100ml/750ml
5zł/40zł

Czerwone, słodkie

Concord

5zł/40zł

Czerwone, półsłodkie

Moscato

5zł/40zł

Białe, półsłodkie

Zinfandel

5zł/40zł

Różowe, półsłodkie

Gato Negro – Chile
Negro White

6zł/50zł

Białe, półsłodkie

Negro Red

6zł/50zł

Czerwone, półsłodkie

Negro Cabernet Sauvignon

6zł/50zł

Czerwone, wytrawne

Sensi - Włochy
Montepulciano D’abruzzo

7zł/60zł

Czerwone, wytrawne

Chianti

7zł/60zł

Czerwone, wytrawne

Pinot Grigio

7zł/60zł

Białe, wytrawne

Ash Tree – Włochy
Czerwone wytrawne

6zł/50zł

