ZUPY
Rosół

z makaronem
Chicken consommé with pasta

250ml

10,00 pln

z ziemniakami polanymi skwarkami oraz koperkiem
Traditional Polish soup made from
fermented rye four served with potatoes

250ml

12,00 pln

w chlebku
Traditional Polish soup made from
fermented rye four served in wholewheat bread

400ml

16,00 pln

250ml

16,00 pln

Polędwiczki w sosie kurkowym

150g

35,00 pln

Placek po zbójnicku

400g

28,00 pln

Kotlet staropolski

180g

25,00 pln

Karkówka z grilla z sosem musztardowym

180g

26,00 pln

każde 100g

11,00 pln

Żurek

Borowikowa

z łazankami oraz plastrem grillowanego boczku
Boletus soup with pasta and a rasher of roasted bacon

DANIA Z WIEPRZOWINY
Polędwiczki w sosie kurkowym, podane z ziemniakami
i bukietem surówek
Pork tenderloin in a creamy chanterelle mushroom sauce with boiled potatoes and salad mix
Placek ziemniaczany wypełniony gulaszem z łopatki wieprzowej,
polany śmietaną i posypany natką pietruszki
Fried potato pancake with pork goulash topped with sour cream and parsley
Kotlet schabowy panierowany w jajku i bułce tartej, smażony na
smalcu, podany z ziemniakami z koperkiem i skwarkami oraz kapustą kiszoną zasmażaną
Breaded pork chop served with boiled potatoes and fried sauercraut
Karkówka, podana z ziemniakami opiekanymi i bukietem
surówek
Pork steak served with roast potatoes and salad mix

Przysmak sołtysa (wg wagi)

Golonka wieprzowa bez kości zapiekana w piwie, podana na
kapuście kiszonej zasmażanej z pieczywem, musztardą i chrzanem
Knuckle of pork (11PLN for each 100g) stewed in beer served with sauercraut, bread, mustard &
horseradish

DANIA Z DROBIU
Wątróbka po kasztelańsku

300g

Kurak po gospodarsku

180g

25,00 pln

Kurak z grilla z sosem czosnkowo - tymiankowym

180g

26,00 pln

De Volaille

180g

26,00 pln

24,00 pln

Wątróbka drobiowa duszona w czerwonym winie z cebulką,
jabłkiem, miodem i majerankiem, podana z ziemniaki z koperkiem i bukietem surówek
Chicken liver stewed in red wine with onion, apple, honey and spices served with boiled potatoes and
salad mix
Kotlet z piersi kurczaka panierowany w jajku i bułce tartej,
podany z ziemniakami z koperkiem i glazurowaną marchewką
Breaded chicken breast served with boiled potatoes and glazed carrots
Pierś z kurczaka, podana z frytkami i bukietem surówek
Grilled chicken breast served with French fries and cucumber salad
Pierś z kurczaka, nadziewana masłem, panierowana w jajku
i bułce tartej, podana z ziemniakami z koperkiem i bukietem surówek
Fried chicken breast stufed with butter served with boiled potatoes and salad mix

DANIA Z RYB
Dorsz

200g

29,00 pln

Sandacz

200g

39,00 pln

Smażony flet z dorsza, podany z ziemniakami oraz bukietem
surówek
Fried cod steak served with boiled potatoes and salad mix

Filet z sandacza w sosie kurkowym, podany z ziemniakami
oraz bukietem surówek
Fried zander steak in a creamy chanterelle mushroom sauce served with boiled potatoes and salad mix

PIEROGI
PIEROŻKI LEPIMY NA BIEŻĄCO, PROSIMY PYTAĆ O DOSTĘPNOŚĆ
Pierogi z mięsem
Dumplings with meat

8szt - 250g

19,00 pln

8szt - 250g

19,00 pln

8szt - 250g

19,00 pln

8szt - 250g

23,00 pln

8szt - 250g

19,00 pln

Pierogi ruskie
Dumplings with cottage cheese and potatoes

Pierogi z kapustą i grzybami
Dumplings with cabbage and mushrooms

Pierogi z dzikiem i sosem borowikowym
Dumplings with wild boar meat and mushroom souse

Pierogi z jagodami

Dumplings with berry

KOMPOT
GOTOWANY NA MIEJSCU ZE ŚLIWEK, CZARNYCH PORZECZEK,
TRUSKAWEK, WIŚNI, AGRESTU I ARONII
Kompot w szklance

200ml

4,00 pln

Kompot w dzbanku

1000ml

12,00 pln

Stewed fruit in glass

Stewed fuit in jar

Napoje

0,2l 5,00 pln

Pepsi, Mirinda, 7up ,lipton Cytrynowa lub
Brzoskwiniowa

Woda Górska Natura

0,33l 4,00 pln

Sok Toma

0,25l 5,00 pln

Mineral water

Sok pomarańczowy Orange juice
Sok pomidorowy Tomatoe juice
Sok jabłkowy Apple juice
Sok z czarnej porzeczki Blackcurrant juice

Kawa czarna

0,25l 7,00 pln

Black cofee

Kawa z mlekiem

Czarna, owocowa, zielona

0,3l 8,00 pln

Cofee with milk

Kawa Espresso

0,05l 6,00 pln

Kawa Cappuccino

0,25l 9,00 pln

Espresso

Cappuccino

Kawa Latte
Cofee latte

Herbata Ronnefeldt

0,3l 10,00 pln

0,3l 8,00 pln

PIWA BECZKOWE
Książęce Złote Pszeniczne

500ml

9,00pln

Książęce Złote Pszeniczne

300ml

7,00pln

Tyskie Klasyczne

500ml

8,00pln

Tyskie Klasyczne

300ml

6,00pln

Lech Pils

500ml

9,00pln

Książęce Czerwony Lager

500ml

9,00pln

Książęce Ciemne Łagodne

500ml

9,00pln

Książęce IPA

500ml 10,00pln

Kozel Lezak (jasne)

500ml

9,00pln

Kozel Cerny (ciemne)

500ml

9,00pln

Pilsner Urquell

500ml 12,00pln

Redd’s piwo smakowe

400ml

PIWA BUTELKOWE

9,00pln

PIWA BEZALKOHOLOWE
Lech Free

330ml

6,00pln

Lech Free limonka

330ml

6,00pln

ALKOHOLE
WÓDKA

SOBIESKI

40 ml 7,00 pln
500 ml 65,00 pln

WYBOROWA

40 ml 7,00 pln
500 ml 65,00 pln

WINO DOMOWE
Delikatnie wytrawne

CZERWONE
100ml 5,00 pln
500 ml 21,00 pln

BIAŁE
100ml 5,00 pln
500 ml 21,00 pln

Whisky Ballantine’s

40ml 12,00 pln

Whiskey Jack
Daniel’s

40 ml 16,00 pln

Whisky Johnnie
Walker

40ml 12,00 pln

