PRZYSTAWKI
Terrina z sezonowanej wołowiny

POLSKA SEZONOWANA WOŁOWINA
28,00 zł

KLASYKA KUCHNI POLSKIEJ

Klasyczny stek z polędwicy

69,90 zł

24,00 zł

Stek Jack Daniel’s

79,90 zł

Pikantny gulasz wołowy

polędwica wołowa podawana w sosie z nutką jacka danielsa

Chrzanem, kondensowanym burakiem, świeżym jabłkiem
Oraz oliwą z trybuli, podany z pieczywem własnego wypieku

79,90 zł

polędwica wołowa podawana z jajkiem i grillowanym boczkiem

SAŁATY

Stek truskawkowy
29,90 zł

rucola,̨ suszonymi pomidorami

Sałata Cezar z kurczakiem

24,90 zł

79,90 zł

podawany ze świeżymi truskawkami i sosem truskawkowym
z nutą chilli

Klasyczny stek z antrykotu

Stek z antrykotu sezonowanego

25,00 zł

okraszone skwarkami z cebulką i świeżym majerankiem

Pierogi ruskie

Stek z antrykotu sezonowanego

INNE DANIA
59,00 zł

25,00 zł

8,90 zł

46,90 zł

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

34,00 zł

orzeszkami pinii, zielonym groszkiem i rucolą

49,00 zł

16,90 zł

RYBY
SANDACZ
16,90 zł

tradycyjny polski żur na naturalnym zakwasie,
zaciągany regionalną maślanką podawany z jajkiem,
białą kiełbasą, podwędzanym boczkiem i ziemniakami

16,90 zł

propozycja dnia

19,00 zł

podana w małych kokilkach - danie dedykowane dla jednej osoby

w sosie curry z trawą cytrynową i sw
́ iezy
̇ m ogor
́ kiem
podany z ziemniakami konfitowamyni w masl
́ e

47,00 zł

29,00 zł

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

Gnocchi z pesto bazyliowym

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

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

Defilada trzech zup

Soczysta pierś kurczaka sous vide

NASZE SŁYNNE ŻEBERKA

ŻEBERKA JACK DANIEL’S

ZUPY

Zupa szefa kuchni

36,00 zł

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

fasolką szparagową, pieczarkami w sosie śmietanowym

ŻEBERKA W MIODZIE Z PRAŻONYM CZOSNKIEM

Tradycyjny żurek z wkładką

Trio soczystych mięs

Gnocchi z polędwicą truflową

Do popicia pierogów polecamy

Barszcz z uszkami

34,00 zł

59,00 zł

Do steków rekomendujemy frytki stekowe lub
ziemniaki pieczone w soli

dwa rodzaje naszych pierogów podanych na jednym półmisku

Czysty barszcz czerwony

56,00 zł

a w nim wszystkie specjały kuchni poslkiej takie jak:
żeberko wieprzowe, kotlet schabowy, biała kiełbasa,
kiełbasa regionalna, pierogi, ziemniaki opiekane,
kapusta zasmażana i kiszone ogórki.
danie dedykowane dla 1 ososby.

z węgierskim gulaszem wołowym i kwaśną śmietaną

z nadzieniem z regionalnego białego sera i ziemniaków,
okraszone cebulką i świeżo mielonym pieprzem

Szczególnie polecana pierogowa micha

Talerz Polski

Chrupiące placki ziemniaczane

podany z sosem demi-glace

25,00 zł

29,90 zł

56,00 zł

podany z sosem pieprzowo-serowym

PIEROGI

Polski kotlet schabowy
podawany z ziemniakami i kapustą zasmażaną

podany z solą morską i pieczonym czosnkiem oraz
domową musztardą

parmezanem, pomidorami koktajlowymi , jajkiem i grzankami

Pierogi z mięsnym farszem

32,90 zł

podawany w chlebie

Stek Benedyktyński

Sałata z kozim serem i marynowaną gruszką

29,90 zł

przygotowany z kwaszonej kapusty, 5 rodzajów mięs,
grzybów prawdziwych i czerwonego wina

Podana z pieczywem własnego wypieku

Śledź z kwaśną śmietaną

Bigos polski w chlebie

29,00 zł

DODATKI

DANIE BIESIADNE

Ziemniak pieczony w soli

9,90 zł

Ziemniaki z pieca w rozmarynie

9,90 zł

Frytki domowe

9,90 zł

Puree ziemniaczane

9,90 zł

a w sezonie letnim ziemniaki młode z koperkiem

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

4,50 zł

Sos jack daniel’s

9,50 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, schab, soczysty kurczak,
pieczone kiełbasy, pierogi, grillowany oscypek,
placki ziemniaczane, kapusta zasmażana, ziemniaki
opiekane z rozmarynem, ogórki kwaszone,
domowa musztarda i chrzan.
propozycja dla minimm 4 osób
propozycja dla minimum 6 osób

Okocim pszeniczne
Lane 0.3l / 0.5l

Lager Brzeski
200,00 zł
300,00 zł

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

19,90 zł

z frytkami i sałatką

Piwa regionalne

18,00 zł

Butelkowe 0.5l

Cydr

DESERY

DODATKI WARZYWNE

Szarlotka z suszoną żurawiną

16,00 zł

rozmarynem i żubrówką podana
z gałką lodów waniliowych

miks zielonych sałat z sosem winegret

9,90 zł

Kwaszone ogórki z beczki

9,90 zł

Grillowane warzywa z parmezanem

Lody waniliowe

9,90 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

16,00 zł

w gorącym sosie karmelowo- pieprzowym
z prażonymi pistacjami i kandyzowaną gruszką

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

30,00 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

