PRZYSTAWKI
Tatar wołowy z domowymi piklami i gorczycą

POLSKA SEZONOWANA WOŁOWINA
38,00 zł

INNE DANIA

Klasyczny stek z polędwicy

69,00 zł

26,00 zł

Stek Jack Daniel’s

79,00 zł

polędwica wołowa podawana w sosie z nutką jacka danielsa

Z kwaśną śmietaną i chrzanem, opalaną cebulą i rukwią wodną

Stek Benedyktyński

SAŁATY
Sałata z kozim serem i zapiekaną gruszką

27,00 zł

Marynowane płaty polędwicy wołowej

Stek truskawkowy

79,00 zł

79,00 zł

podawany ze świeżymi truskawkami i sosem truskawkowym
z nutą chilli

Klasyczny stek z antrykotu sezonowanego

Stek z antrykotu sezonowanego
16,00 zł

na wywarze z kości cielęcych, zakwaszany domowym
octem z regionalnych jabłek, podawany z uszkami
z grzybów prawdziwych

56,00 zł

59,00 zł

podany z sosem pieprzowo-serowym

Stek z antrykotu sezonowanego

59,00 zł

16,00 zł
Do steków rekomendujemy frytki stekowe lub
ziemniaki pieczone w soli

32,00 zł

24,00 zł

29,00 zł

30,00 zł

ŻEBERKA W MIODZIE Z PRAŻONYM CZOSNKIEM

46,00 zł

to solidna porcja wolno pieczonych żeberek wieprzowych
glazurowanych miodem a podane z domową musztardą i
chrzanem

29,00 zł

Sandacz na fasoli piękny jaś

49,00 zł

wolno pieczone żeberka wieprzowe glazurowane sosem
jack daniel’s, podane z domową musztardą i chrzanem

Talerz Polski
a w nim wszystkie specjały kuchni polskiej takie jak:
żeberko wieprzowe, żebro wołowe, kotlet schabowy,
kiełbasa jagnięca, pieróg z gęsią, policzki wołowe,
kapusta zasmażana, zapiekanka ziemniaczana
danie dedykowane dla 1 osoby.

Wolno pieczone żebro wołowe
28,00 zł

28,00 zł

w ciemnym sosie z gorczycą i miodem
na puree z selera i gratiną ziemniaczaną

37,00 zł

Z doliny dunajca, podany z rydzami konfitowanymi w maśle
i podkiszanym wężymordem oraz oliwą szczypiorkową

32,00 zł

ŻEBERKA JACK DANIEL’S

45,00 zł

na puree z dyni piżmowej, z kluską smażoną na maśle
i sosem figowym

NASZE SŁYNNE ŻEBERKA

100% polska sezonowana wołowina / własnego wypieku bułka
kalmary /ser cheddar / sałata / rukola / pomidor
papryka konserwowa /cebula piklowana / sos mango

DO BURGERÓW POLECAMY FRYTKI DOMOWE - 6,90 ZŁ/POR

Knedle z dynią na trzy sposoby

Pierś kacza w pięciu krokach

100% polska sezonowana wołowina / własnego wypieku bułka
ser cheddar /jalapeno / papryka konserwowa / sałata
ketchup ostry whisky

Pieczona kaczka / własnego wypieku bułka / sałata /rukola
marynowane jabłko / piklowana cebula
marynowana biała rzepa / sos śliwkowy

Chrupiące placki ziemniaczane

28,00 zł

100% polska sezonowana wołowina / własnego wypieku bułka
ser kozi / sałata /rucola / cebula piklowana / ketchup śliwkowy

Burger z szarpaną kaczką

36,00 zł

polędwica wołowa, polędwiczka drobiowa, wędzonka
przyrządzane w maśle czosnkowym, grzybach i cebuli
a podawane z ziemniakami i domową musztardą

podana na puree z marchewki oraz chrupiącej sałatce
z kruchego jabłka z koprem włoskim, orzechami i miodem

100% polska sezonowana wołowina / własnego wypieku bułka
bekon / bataty / ser cheddar / sałata / ogórek kiszony
piklowana cebula / sos musztardowym

Surf&turf burger

Trio soczystych mięs

Soczysta pierś kurczaka sous vide

100% polska sezonowana wołowina / własnego wypieku bułka
pomidor /sałata / ogórek kiszony / ser cheddar /
cebula piklowana / ketchup whisky

Burger jalapeno

25,00 zł

z dynią kofitowaną, dyniowym puree,
prażonymi pestkami dyni, smażoną szałwią i parmezanem

burgery

Burger z kozim serem

pierogi z gęsią owsianą

z węgierskim gulaszem wołowym i kwaśną śmietaną

podany z sosem demi-glace

ze świeżym imbirem i kolendrą

Bekon burger

32,00 zł

kaszą kuskus w sosie maślano szałwiowym i parmezanem

ZUPY

Burger klasyczny

Madziarski gulasz wołowy
z domowymi kluskami i wędzonym owczym serem

podany z solą morską i pieczonym czosnkiem oraz
domową musztardą

Bulion wołowy z knedlami wołowymi

47,00 zł

38,00 zł

z kwaszonymi warzywami jesiennymi
i kondensowanym pomidorkiem koktajlowym

Barszcz z uszkami

policzki wołowe duszone w sosie demi glace
z maślanym puree, fasolką edamame i chrzanem żurawinowym

polędwica wołowa podawana z jajkiem i grillowanym boczkiem

Słonecznikiem, piklowanym pomidorem cherry i grzanką z bagietki

29,00 zł

podawany z ziemniakami i kapustą zasmażaną

Na musie z podgrzybków, podany ze świeżym pieczywem

rolada z pstrąga na ciepło

Polski kotlet schabowy

69,00 zł

56,00 zł

DODATKI

DANIE BIESIADNE

Ziemniak pieczony w soli

9,00 zł

Ziemniaki z pieca w rozmarynie

9,00 zł

Frytki domowe

9,00 zł

Puree ziemniaczane

9,00 zł

a w sezonie letnim ziemniaki młode z koperkiem

Sosy (musztarda, chrzan, czosnkowy, ketchup, majonez)

4,00 zł

Sos jack daniel’s

9,00 zł

PIWA
okocim jasny lager

Biesiada Pana Jana

10,00 zł

11,00 zł

11,50 zł

13,00 zł

Lane 0.3l / 0.5l

a w niej: żeberko wieprzowe, żebro wołowe, schab,
pieczone kiełbasa jagnięca, pierogi z gęsią, policzki wołowe
placki ziemniaczane, ziemniaki rozmarynowe
ogórki kwaszone, kapusta zasmażana, gratin ziemniaczana
domowa musztarda i chrzan.
200,00 zł
propozycja dla minimm 4 osób
300,00 zł
propozycja dla minimum 6 osób

Okocim pszeniczne
Lane 0.3l / 0.5l

Lager Brzeski

13,00 zł

Butelkowe 0.5l

Chmielowy Kwartet

13,00 zł

Butelkowe 0.5l

Dunkel

DLA DZIECI
Chrupiące kawałki kurczaka

13,00 zł

Butelkowe 0.5l

19,00 zł

z frytkami i sałatką

Piwa regionalne

18,00 zł

Butelkowe 0.5l

Cydr

DESERY

DODATKI WARZYWNE

Dekonstrucja szarlotki z żurawiną

18,00 zł

ponczowaną w żubrówce, z rozmarynem w sosie karmelowym

miks zielonych sałat z sosem winegret

9,00 zł

Kwaszone ogórki z beczki

9,00 zł

Grillowane warzywa z parmezanem

Brownie czekoladowe z aromatem whisky

9,00 zł

NAPOJE
Pepsi / Pepsi max / mirinda / 7up / Tonic
Sok jabłkowy / grejpfrutowy / z czarnej porzeczki
/ pomarańczowy / pomidorowy

Dzban soku (1.0L)
Woda gazowana / niegazowana
Dzban wody (1.0l)

(0.2l)

Piwo bezalkoholowe

7,00 zł
7,00 zł

10,00 zł

Butelkowe 0.5l

18,00 zł

kwaśną śmietaną, konfiturą z pomarańczy
i kruszonką z białej pieczonej czekolady

15,00 zł

kapusta zasmażana z grzybami

10,00 zł

Butelkowe 0.4l

WÓDKI
Wódka J.a. Baczewski (40ml)

12,00 zł

Wódka J.a. Baczewski smakowa (40ml)
piołun / Wiśnia / pomarańcza / morele / jeżyna

13,00 zł

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

27,00 zł

Wódka wyborowa (40ML)

9,00 zł

Żubrówka (40ML)

9,00 zł

Żołądkowa gorzka (40ML)

9,00 zł

Reprezentacja wódek polskich (4x 20ML)

19,00 zł

Wódka chopin (40ML)
Śliwowica paschalna (40ML)

13,00 zł
16,00 zł

20,00 zł
7,00 zł

INNE ALKOHOLE

14,00 zł

Gin Seagrams (40ml)

11,00 zł

Rum Bacardi Superior (40ml)

11,00 zł

Rum Bacardi Black (40ml)

13,00 zł

Tequila Olmeca Silver (40ml)

13,00 zł

Herbata

9,00 zł

Kawa espresso

8,00 zł

Kawa czarna

8,00 zł

Kawa biała

9,00 zł

Tequila Olmeca Gold (40ml)

15,00 zł

Cappuccino

9,00 zł

Jagermeister (40ml)

14,00 zł

Chivas (12 years old) (40ml)

16,00 zł

Jack Daniel’s (40ml)

13,00 zł

Jameson (40ml)

13,00 zł

Brandy Stock 84 (40ml)

13,00 zł

Cognac Hennessy (40ml)

22,00 zł

Cafe latte

10,00 zł

irish Coffee

18,00 zł

Lemoniada

(0.5l)

Sok ze świeżych owoców (0.3l)

Oznacz sie na facebook’u w naszej restauracji
lub oceń nas na trip advisor!
Powiadom o tym obsługę a otrzymasz od nas
niespodziankę!

CENY BRUTTO ZAWIERAJĄ VAT

9,00 zł

WYKAZ ALERGENÓW W OSOBNEJ KARCIE

12,00 zł

dokładne gramatury potraw znajdują
się w biurze managera restauracji

