Menu
Na wynos

Z odbiorem własnym
lub dowozem

600 989 000
Zapraszamy:
od niedzieli do czwartku
od 12.00 do 19.00
w piątki i soboty
od 12.00 do 20.00

Zakąski
Na ciepło:
1. Krewetki na ostro

21,90 zł

(smażone krewetki, czosnek, sos śmietanowy, kapary, wino białe, tabasco) waga 150 g

Na zimno:
1. Tatar wołowy z bagietką
i masłem czosnkowo-ziołowym

24,90 zł

(mięso wołowe, cebula, pieczarki kon., ogórek kon., bagietka - 3 kromki,
masło czosnkowo-ziołowe - 15g) waga mięsa 90g

2. Pasztet z gęsi

12,90 zł

(mięso z gęsi, jabłko, cebula, śliwka suszona, sos żurawinowo-chrzanowy) waga 140g

3. Tatar z pstrąga wędzonego
z bagietką i masłem

21,90 zł

(pstrąg wędzony, cebula czerwona, kapary, oliwa, bagietka - 3 kromki, masło - 15g) waga 100g

Zupy
1. Żurek

10,90 zł

(kiełbasa biała, kiełbasa śląska, boczek wędzony, ziemniaki, jajko) poj. 400 ml

2. Klopsowa

11,50 zł

(klopsy wieprzowe - 5 sztuk, ziemniaki, śmietana, koperek) poj. 400 ml

3. Rosół z makaronem
(mięso z kury, makaron, marchewka, natka pietruszki) poj. 400 ml

4. Zupa dnia
(zapytaj obsługę o szczegóły) poj. 400 ml

8,90 zł

Dania z drobiu
1. Czerwone bikini

19,90 zł

(grillowany filet z kurczaka, sos serowy, pomidor) waga mięsa 160 g

2. Zawijasy z boczkiem

19,90 zł

(duszone zraziki z piersi kurczaka faszerowane cukinią i papryką,
owinięte boczkiem - 2 sztuki, sos serowy) waga zrazików 200 g

3. Kacze nogi

29,90 zł

(pieczone udka z kaczki - 2 sztuki, kapusta modra duszona) waga mięsa 260 g

Dania z gęsi
1. Gęsi krzyk

29,00 zł

(grillowana mielona pierś z gęsi, ser górski, sos czosnkowy) waga mięsa 180 g

2. Borowikowy cyc

39,00 zł

(pieczony filet z piersi gęsi, sos borowikowy) waga mięsa 150 g

3. Gęsia noga

39,00 zł

(pieczone udko z gęsi, kapusta modra duszona) waga mięsa z kością 220 g

4. Porąbany żołądek

21,90 zł

(duszone żołądki z gęsi, suszone grzyby, warzywa) waga gulaszu 300 g

5. Niezła sztuka
(pieczona gęś w całości nadziewana owocami, na kapuście modrej duszonej, kopytka ) waga 3 500 g
Potrawa na specjalne zamówienie. Zapytaj kelnerkę o szczegóły.

249,00 zł

Biesiadny półmisek
danie dla 4 osób

Filet z piersi kurczaka
(grillowany filet z kurczaka w przyprawach) waga 320 g

+
Karkówka wieprzowa
(grillowana karkówka wieprzowa w przyprawach) waga 320 g

+
Gęsi krzyk
(grillowana mielona pierś z gęsi - 4 sztuki, ser górski, sos czosnkowy) waga 360 g

cena: 103,00 zł

Dania z wieprzowiny
1. Blondynka i głąb

11,50 zł

(pieczona golonka wieprzowa bez kości, kapusta kiszona zasmażana) cena za 100 g

2. Świnka z pasją

19,90 zł

(grillowana karkówka wieprzowa, cukinia, papryka, ogórek kiszony, cebula, sos chrzanowy)
waga mięsa 160 g

3. Żebra z metra

26,00 zł

(pieczone żebra wieprzowe z kością - paski, sos BBQ) waga mięsa ok. 250 g

4. Borowiczka

25,90 zł

(grillowana polędwiczka wieprzowa, sos borowikowy) waga mięsa 150 g

5. Placek cygański

19,90 zł

(placek ziemniaczany, farsz z mięsa mielonego i pomidorów, sos czosnkowy) waga 450 g

Dania z dziczyzny
1. Porąbany jeleń

29,90 zł

(duszony gulasz z jelenia, grzyby suszone, cebula, ogórek kiszony) waga gulaszu 350g

2. Zakręcony rogacz

21,90 zł

(duszone zraziki z jelenia faszerowane cebulą, boczkiem
i ogórkiem kiszonym - 2 sztuki, sos własny) waga zrazików 180g

Dania z ryb
i owoców morza
1. Krewetki króla

35,00 zł

(smażone krewetki black-tiger, pomidorki koktajlowe, liście szpinaku) waga 160 g

2. Norweski fiord
(grillowany stek z łososia, sos serowy) waga 150 g

29,00 zł

Zestawy lunch
Oferta dostępna w dni robocze,
od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 16.00

1. Żurek lub Rosół
Świnka z pasją
poj. zupy 250ml
(grillowana karkówka wieprzowa, cukinia, papryka, ogórek kiszony, cebula, sos chrzanowy,
frytki / ziemniaki gotowane / ziemniaki smażone, surówka) waga mięsa 100 g

2. Żurek lub Rosół
Czerwone bikini
poj. zupy 250ml
(grillowany filet z kurczaka, sos serowy, pomidor,
frytki / ziemniaki gotowane / ziemniaki smażone, surówka) waga mięsa 100 g

Da
nia dla dzieci
Dania
Dla dzieci przygotowaliśmy specjalną ofertę
wraz z książeczką z kolorowankami i zagadkami

23,90 zł

Sałatki
1. Sałatka grecka

12,90 zł

(ser sałatkowy, sałata lodowa, ogórek, pomidor, papryka, cebula, oliwki, sos vinaigrette) waga 300 g

2. Sałatka cesarska

15,90 zł

(grillowany filet z kurczaka, sałata lodowa, jajko, seler naciowy, oliwki) waga 300 g

Sosy na ciepło
1. Sos serowy

5,50 zł

poj. 100 ml

2. Sos BBQ

5,50 zł

poj. 100 ml

3. Sos borowikowy

5,50 zł

poj. 100 ml

Sosy na zimno
1. Sos czosnkowy

3,50 zł

waga 50g

2. Sos żurawinowo-chrzanowy

3,50 zł

waga 50g

3. Sos chrzanowy

3,50 zł

waga 50g

4. Ketchup

3,50 zł

waga 50g

5. Musztarda

3,50 zł

waga 50g

6. Majonez

3,50 zł

waga 50g

7. Chrzan

3,50 zł

waga 50g

8. Żurawina
waga 50g

3,50 zł

Dodatki
1. Zestaw surówek

7,50 zł

waga 150 g

2. Mix sałat z warzywami

7,50 zł

waga 150 g

3. Kapusta kiszona zasmażana

7,00 zł

waga 150 g

4. Kapusta modra duszona

7,00 zł

waga 150 g

5. Frytki julienne

6,90 zł

waga 150 g

6. Ziemniaki smażone z ziołami

6,90 zł

waga 200 g

7. Ziemniaki gotowane z koperkiem

5,50 zł

waga 200 g

8. Kluski śląskie

6,50 zł

waga 250 g

9, Masło

2,50 zł

waga 30 g

10. Masło czosnkowo-ziołowe

3,00 zł

waga 30 g

11. Smalec wiejski

3,00 zł

waga 50 g

12. Bagietka z grilla
3 kromki

2,50 zł

