PRZYSTAWKI
Befsztyk tatarski z polędwicy wołowej

POLSK A SEZONOWANA WOŁOWINA
33,00 zł

podawany z pieczywem i masłem

Tatar z siekanego łososia

36,00 zł

z płatk ami marynowanego imbiru, k aparami i świeżym chrzanem,
podawany z pieczywem

Grillowany ser owczy z żurawiną

28,00 zł

Blin z gravlaxem

22,00 zł

podany z kleksem gęstej śmietany

Klasyczny stek z polędwicy
Stek po burgundzku

KLASYK A KUCHNI POLSKIEJ
59,90 zł
69,90 zł

polędwica wołowa w autorskim sosie z czerwonego wina,
klarowanego masła i brązowego cukru

Stek Jack Daniel’s

69,90 zł

polędwica wołowa podawana w sosie z nutk ą Jack a Danielsa

Stek Benedyktyński

69,90 zł

polędwica wołowa podawana z jajkiem i grillowanym boczkiem

Stek à la Parma

72,90 zł

grillowana polędwica wołowa podawana z plastrem parmeńskiej

Blin z czerwonym kawiorem i śmietaną

24,00 zł

Ser kozi w cieście francuskim z żurawiną

24,00 zł

Stek truskawkowy

69,90 zł

grillowana polędwica wołowa skrapiana czarnym piemonckim aceto,
podawana ze słodkimi trusk awk ami, rukolą i ostrymi papryczk ami

Stek „Brasiliana”

SAŁATY
wszystkie sałaty podawane z chrupiącą bagietką

Sałata z gravlaxem

szynki, salsą pomidorową i papryczk ą chili

28,90 zł
28,90 zł

Sałata z kozim serem i żurawinowym dresingiem

27,00 zł

z dodatkiem grzybów prawdziwych i czosnku

Barszcz podany z uszkami
z grzybów prawdziwych
Rosół z wiejskiej kury i wołowiny
z domowym makaronem

49,90 zł

Krem kartoflany
Krem Szefa Kuchni

Żeberka Jack Daniel’s

16,00 zł
17,00 zł

18,00 zł

INNE DANIA MIĘSNE

Stek jagnięcy

Pieczony w miodzie i czosnku goleń wieprzowy

7,50 zł
/ 100 g

z domową musztardą i chrzanem

Wienerschnitzel

52,00 zł

klasyczny kotlet cielęcy podany z sadzonym jajkiem,
oraz sałatk ą z k artofli i ogórk a kiszonego

46,00 zł

grillowany filet k aczy podawany w wiśniowym sosie
z dodatkiem lekkich kluseczek i modrej k apusty

Pierś z kurczaka pod gruszką i szpinakiem

36,00 zł

Pierś z kurczaka z grillowanym ananasem

29,90 zł

PIEROGI
29,00 zł

z wiśniowym dipem

85,00 zł

Pierogi z mięsem

65,00 zł

23,00 zł

przyrządzane z nadziewk ą mięsa wołowego i wieprzowego

Pierogi z kwaszoną kapustą

w tymianku i rozmarynie, podany z pieczonym ziemniakiem
z sosem czosnkowym

R agoût jagnięce

42,00 zł

Pierogi z kaczką

przyrządzana w grzybach prawdziwych
a podana z rozmarynowymi ziemniaczk ami

podane z k aszą gryczaną z serem, żurawiną i orzechami

podana w małych kokilkach – danie dedykowane dla jednej osoby

a w nim wszystkie specjały polskiej kuchni takie jak: placuszek
ziemniaczany z gulaszem, pierogi, kotlecik schabowy, żeberko,
krupniok, bigos, kiełbasa biała oraz pieczony ziemniak.
Danie dedykowane jest dla jednej osoby.

49,00 zł

JAGNIĘCINA
Mleczna jagnięcina

propozycja dnia

defilada czterech zup

49,00 zł

to solidna porcja pieczonych mięsnych żeberek glazurowanych
miodem i oprószonych ostrzejszą z papryk i czosnkiem,
podane z domową musztardą

18,00 zł

podamy Państwu w niedzielę

54,00 zł

K aczka w wiśniach

pieczone żeberk a wieprzowe wcześniej marynowane w zalewie
z dodatkiem Jack a Danielsa, podane z domową musztardą

16,00 zł

Talerz Polski

49,90 zł

Policzki wołowe z sosem burgundzkim

34,00 zł

podawany w chlebie

Sztuka mięsa

Żeberka w miodzie i ostrej papryce

To Królowa polskich zup, przygotowywana z kiszonych buraków

Pikantny gulasz wołowy

44,90 zł

godzin w warzywach podany z sosem chrzanowym, ziemniak ami

32,00 zł

podawany z zasmażaną k apustą

Stek z rostbefu

NASZE SŁYNNE ŻEBERK A

8,00 zł

Polski kotlet schabowy

polędwica wołowa, polędwiczki wieprzowe, wędzonk a
przyrządzane w maśle czosnkowym, grzybach i cebuli
a podawane z ziemniak ami lub frytk ami i domową musztardą

25,90 zł

Barszcz czerwony czysty

28,00 zł

przygotowywany z kwaszonej k apusty, 5 rodzajów mięs,
grzybów prawdziwych i czerwonego wina

Trio soczystych mięs

i buraczk ami na ciepło

ZUPY

Bigos polski w chlebie

polędwica wołowa podawana z grillowanym ananasem

podane z Purée ziemniaczanym

Sałata z kurczakiem

18,00 zł

podawany w chlebie z jajkiem i białą kiełbasą

69,90 zł

specjalnie wyselekcjonowany k awałek wołowiny gotowany wiele

Sałata z marynowaną wołowiną

Polski klasyczny żur

23,00 zł

farsz przygotowany z kiszonej k apusty i grzybów prawdziwych

Pierogi Ruskie

23,00 zł

z serem, ziemniak ami, podwędzanymi skwark ami

49,00 zł

Pierogi ze szpinakiem

23,00 zł

wegetariańskie, podawane z sosem czosnkowym i parmezanem

Szczególnie polecana Pierogowa micha
trzy rodzaje naszych pierogów podanych na jednym półmisku

23,00 zł

DODATKI

DANIA BIESIADNE

Ziemniak pieczony

9,50 zł

Talarki ziemniaczane

9,50 zł

Talarki rozmarynowe

12,50 zł

Frytki domowe

12,50 zł

Frytki

9,50 zł

Bataty

12,50 zł

Puree ziemniaczane

9,50 zł

Kasza gryczana

15,00 zł

przyrządzona z orzechami, żurawiną i serem

Sosy

Grillowane warzywa z parmezanem

a na niej: porcje żeberek, pieczona golonk a,
ciemna i biała kiełbasa, kotlet schabowy
danie dedykowane dla dwóch osób.

Biesiada Pana Jana

Okocim

7,50 zł

9,00 zł

K asztelan niepasteryzowane

7,50 zł

9,00 zł

Lane 0.3L / 0.5L
Lane 0.3L / 0.5L

i opiek ane ziemniaki podawane z kwaszonym ogórkiem.

Pszeniczniak

11,00 zł

Złote Lwy

11,00 zł

Koźlak

11,00 zł

Piwa regionalne

14,00 zł

Butelkowe 0.5L

200,00 zł

Danie proponowane dla minimum 4 osób a w nim:
pieczona golonk a, żeberk a, pieczone kiełbasy, krupniok,

Butelkowe 0.5L
Butelkowe 0.5L

pierogi, placki ziemniaczane, grillowany oscypek,

Butelkowe 0.5L

zgodnie z Państwa życzeniami.

Biesiada Pana Jana

DODATKI WARZYWNE

Kwaszone ogórki z beczki

90,00 zł

pieczone ziemniaki. propozycja może być modyfikowana

9,50 zł

Bukiet sałat z pomidorem, ogórkiem
i sosem winegret

Deska ostatniego ratunku

PIWA

Cydr
300,00 zł

9,00 zł

Butelkowe 0.3L

Danie proponowane dla minimum 6 osób a w nim:

WÓDKI

pieczona golonk a, żeberk a, pieczone kiełbasy, krupniok,

11,50 zł
9,50 zł

pierogi, placki ziemniaczane, grillowany oscypek,
pieczone ziemniaki. propozycja może być modyfikowana
zgodnie z Państwa życzeniami.

15,00 zł

K apusta modra z żurawiną

9,50 zł

Dania na specjalne zamówienie

K apusta zasmażana z grzybami

9,50 zł

Pieczone prosie

Sałatka z kartofli

9,50 zł

Pieczona szynka z kością

z ogórkiem kiszonym i cebulą

Pieczona w całości kaczka
Pieczona w całości gęś

NAPOJE

W sezonie pieczone jagnie

Wódka J.A. Baczewski (40ml)

10,00 zł

Wódka J.A. Baczewski smakowa (40ml)

12,00 zł

Reprezentacja wódek J.A. Baczewski (4x 20ml)

25,00 zł

Likier J.A. Baczewski (40ml)

12,00 zł

Piołun / wiśnia / pomarańcza / morela / jeżyna

Ovovit

Wódka Wyborowa (40ml)
Wódka Chopin (40ml)
Żubrówka (40ml)

8,00 zł
11,00 zł
9,00 zł

Śliwowica paschalna (40ml)

14,00 zł

Pepsi / Pepsi Light / Mirinda / 7up / Tonic (0.2l)

7,00 zł

Żołądkowa gorzka (40ml)

9,00 zł

Sok

7,00 zł

Nalewka domowej roboty (40ml)

9,00 zł

jabłkowy / grejfrutowy / z czarnej porzeczki

Reprezentacja wódek polskich (4x 20ml)

/ pomarańczowy / pomidorowy

Sok jabłkowy tłoczony

9,00 zł

Woda

7,00 zł

gazowana / niegazowana

Dzban wody (1.0l)

18,00 zł

19,00 zł

INNE ALKOHOLE

Oznacz się na Facebook’u w naszej restauracji!
Powiadom obsługę,
a otrzymasz od nas niespodziankę!

Gin Seagrams (40ml)

10,00 zł

Rum Bacardi Superior (40ml)

10,00 zł

Rum Bacardi Black (40ml)

12,00 zł

Tequila Olmeca Silver (40ml)

12,00 zł

Herbata

9,00 zł

K awa espresso

8,00 zł

K awa czarna

8,00 zł

Tequila Olmeca Gold (40ml)

14,00 zł

K awa biała

9,00 zł

Jägermeister (40ml)

13,00 zł

Cappuccino

9,00 zł

Chivas (12 years old) (40ml)

15,00 zł

Jack Daniel’s (40ml)

12,00 zł

Jameson (40ml)

12,00 zł

Brandy Stock 84 (40ml)

12,00 zł

Cognac Hennessy (40ml)

20,00 zł

Cafe Latte
Irish Coffee
lemoniada (0.3l)
sok ze świeżych owoców (0.3l)

10,00 zł
18,00 zł
9,00 zł
12,00 zł

Ceny brutto, zawierają vat
Wykaz alergenów w osobnej karcie
Dokładne gramatury potraw znajdują się
w biurze managera restauracji

