
 

 
 

 
ZAKĄSKI 
STARTERS 

Mozzarella z pomidorami i bazylią                                                            25 zł 
Mozzarella with tomatoes and basil  

Sałatka Grecka                                                                                                 25zł 
Greek salad 

Śledź w śmietanie z tartym jabłkiem                                                           18 zł 
Herring with sour crème and apple 

Brokuły z sosem jogurtowym                                                                            25 zł 
Broccoli with yoghurt sauce 
 

ZUPY 
SOUP 

Żurek śląski z jajkiem i białą kiełbasą                                                               20 zł 
Sour crème soup with eggs and white sausages 

Krem z brokułów z płatkami migdałów                                                           20 zł 
Broccoli cream soup with almond flaks 

Zupa dnia                                                                                                              20 zł 

Soup of the day 
 

DANIA GŁÓWNE 
MAIN COURSE 

Filet z kurczaka z sosem z podgrzybków , ziemniaki, sałatka                      50 zł 
Chicken fillet with mushrooms sauce, potatoes, salad  

Polędwica wieprzowa w sosie z zielonego pieprzu,                                      60 zł 

ziemniaki pieczone, sałatka                                                                              
Pork tenderloin in green pepper sauce, fried potatoes, salad 

Karczek marynowany z grilla z pikantnym sosem,                                        50 zł 

ziemniaki pieczone, sałatka                                                                                 
Grilled and marinated pork with spicy sauce, fried potatoes, salad 

 
  

 

 



 

 
 

Karczek pieczony w sosie myśliwskim , kluski śląskie, surówka                   50 zł 

Pork roast with style sauce, potato dumplings, salad  

Kotlet schabowy tradycyjny , ziemniaki, kapusta zasmażana                      45 zł  

Traditional pork chop, potatoes, fried cabbage 

Filet z łososia norweskiego  z ratatują i dufinkami                                         60 zł 
Norwegian salomon fillet with ratatouille, potatoes 

Farfalle z podgrzybkami                                                                                      38 zł 
Pasta with mushrooms 

Farfalle z sosem serowym                                                                                  38 zł 
Pasta with  cheese sauce 

Farfalle z brokułami w sosie śmietanowym                                                    38 zł 
Pasta with broccoli and cream sauce  
 

DESER 
DESSERT 

Sałatka owocowa                                                                                                 20 zł 
Fruit salad 

Owoce sezonowe z lodami                                                                                 20 zł 
Seasonal fruits with ice cream 

Strudel z jabłkiem , bitą śmietana i owocami                                                 20 zł 
Cake with apple , whipped cream and fruit 
 

NAPOJE  
DRINKS 

Piwo 0,5l                                                                                                                12 zł 
Beer 

Pepsi, Mirinda, 7up 0,5l                                                                                      10 zł 

Pepsi, Mirinda, 7up 

Woda mineralna 0,3l                                                                                             6 zł 
Mineral water 

Soki owocowe 0,2l                                                                                                  8 zł 
Fruit juices 

Kawa                                                                                                                      10 zł 
Coffe 

Herbata                                                                                                                    8 zł 

Tea 



 

 
 

 

 

 


