
 

DANIA GŁÓWNE: 

 

Rolada śląska, kluski, modro kapusta    30 zł 

Żeberka w sosie własnym, ziemniaki, kapusta 

zasmażana          27 zł 

( na życzenie klienta przygotujemy panszkraut) 

Kotlet schabowy, frytki, surówka z kapusty pekińskiej 

z sosem ogrodowym        21 zł 

Schab ryflowany w sosie serowym, dufinki, sałatka z 

kapusty pekińskiej         21 zł 

Rumsztyk z pieczarką i warzywami, ziemniaki, buraki  

           21 zł 

Kotlet mielony, ziemniaki, buraki     20 zł 

Pierś z kurczaka gotowana na parze, bukiet warzyw 

gotowanych na parze z sosem serowym    23,00 

Grillowany filet, frytki, sałatka z kapusty pekińskiej    

( sos czosnkowy)           21,00 

Kotlet z filet z kurczaka, frytki, sałatka z kapusty 

pekińskiej           23,00 

 

 



 

ZUPY: 

Rosół z makaronem        8 zł 

Pomidorowa z makaronem naleśnikowym  8 zł 

Ogórkowa z ziemniakami      8 zł 

Żurek firmowy         8 zł 

(ziemniaki, jajko, pieczarki, wkładka mięsna) 

Grochówka         8 zł 

Pieczarkowa         8 zł 

( z ziemniakami lub makaronem) 

Krupnik          8 zł 

 

DANIA Z RYBĄ: 

 

Dorsz smażony, ziemniaki, surówka z kapusty 

kiszonej          22zł 

Łosoś pieczony w sosie cytrynowym, ziemniaki, 

bukiet warzyw          32 zł 

 

 

 

 



 

SURÓWKI I SAŁATKI: 

 

Sałatka z modrej kapusty 120g      5 zł 

Sałatka z kapusty pekińskiej 120g      5 zł 

Kapusta zasmażana 120g        5 zł 

Surówka z kapusty kiszonej 120g      5 zł 

Mizeria            5 zł 

Bukiet warzyw na parze wg/wagi  100g    6 zł 

Surówka szefa wg/wagi 100g      6 zł 

(mieszanka sałat, ogórek zielony, pomidor, ser feta, maliny, sos winegret) 

 

 DODATKI: 

Ziemniaki z wody               6 zł 

Ziemniaki z pieca              6 zł 

Kluski z sosem                  10 zł 

Frytki                 6 zł 

Dufinki              6 zł 

Ryż/kasza              6 zł 

 



 

DANIA BAROWE: 

       Mały 300g Duży 600g 

Gulasz -       9 zł   15 zł 

Boeuf – strogonoff    9 zł   15 zł 

Flaczki        9 zł   15 zł 

Płucka na kwaśno     9 zł   12 zł 

Bigos        9 zł   15 zł 

Do każdego dania świeża bułeczka pieczona na miejscu – 1zł 

 

Pierogi z mięsem  - 8szt      10 zł 

(podawane ze smażoną cebulką i boczkiem) 

Pierogi z kapustą i grzybami – 8szt   10 zł 

(podawane ze smażoną cebulką i boczkiem) 

 

Gołąbki w sosie pomidorowym 2szt z ziemniakami 

           18 zł 

Gołąbek w sosie pomidorowym z ziemniakami -1szt 

           10 zł 

 

 



 

Golonko 350g, chrzan, musztarda, pieczywo   

           22 zł 

Rogi szefa z gulaszem       15 zł 

Placek firmowy z gulaszem po węgiersku: 

- mały 200g         17 zł 

- duży 300g          20 zł 

 

Pan Placek  

(placek ziemniaczany, ser mimolette, pieczarki, cebula, śmietana, boczek) 

- mały 200g         17 zł 

- duży 300g         20 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FAST FOOD: 

 

Burger wieprzowy        16 zł 

Hamburger z pieca       10 zł 

Cheeseburger z pieca       11 zł 

Krissburger z podwójnym mięsem    12 zł 

Chickenburger         15 zł 

Zapiekanka z pieczarkami, szynką i serem – z pieca 

           10 zł 

 

SOSY ZIMNE – 10g:      1,50 zł 

- ketchup  

- sos czosnkowy 

- sos hamburgerowy 

- sos gyros 

- majonez 

- musztarda 

- chrzan  



 

MIĘSA 

 

Rolada           17 zł 

Kotlet schabowy       13 zł 

Schab po sztygarsku       

Schab po wiejsku       13zł 

Schab ryflowany       13 zł 

Rumsztyk         13 zł 

Kotlet mielony        12 zł 

Udko pieczone        13 zł 

Pierś z kurczaka na parze     13 zł 

Grillowany filet z kurczaka    12 zł 

Panierowany filet z kurczaka    13 zł 

 


