Menu
Komosianka
Apetyt rośnie w miarę jedzenia…
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PRZYSTAWKI
Staropolski smalec z pieczywem i kiszonym ogórkiem 80g/80g/80g..12 zł
Homemade lard with pickled cucumber served with bread

Wigierskie sielawki smażone z pieczywem i sałatką 150g/80g…........19 zł
Regional lake fish fried served with bread and mix salad
Deska mięs i serów
podana z ogórkami kiszonymi i pieczywem 150g/150g/80g ….35

zł/2 osoby

Charcuterie seved with sour cucumber and bread

SAŁATKI
„Komosianka” (komosa ryżowa, rukola, mix sałat, pomidor, awokado, granat,
pestki dyni, ser sałatkowy, sos ziołowy) 200g………….……..…….26 zł
Salad with quinoa, arugula, tomato, avocado, grenade, white chees, herb sauce
Dodatek: kurczak lub łosoś wędzony ……………………..……..5zł
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ZUPY
Folwarczna zupa dnia

300ml

……………………………..…..11 zł

Soup of the day

DANIA GŁÓWNE
Zapiekanka rybna z porem i zielonym groszkiem
w sosie beszamelowym 350g.…..39 zł
Fish pie with leek and green peas in béchamel sauce

Fish and chips – okoń z frytkami ręcznie krojonymi
i sosem tatarskim 150/120g.……………………………………....42 zł
Perch fillet whit handmade chips and tatar sauce

Boczek konfitowany lub Golonka w miodowo – piwnej glazurze
z puree ziemniaczanym i zasmażaną kapustą 300g/120g/80g ....…36 zł
Confit pork belly or Ham hockin honey and beer glaze with mashed potatoes
and roast sour cabbage

Pierś kurczaka z kukurydzą w sosie z czerwonego wina z
ziemniakami konfitowanymi 150g /120g/80g..………………………...32 zł
Chicken breast with sweet corn in red wine sauce with confit potatoes

Pierś z kaczki podana z babką ziemniaczaną, puree z czerwonej
kapusty i śliwką 150 g/120g/80g……………………………………....….40 zł
Duck breast served with potato gratin, red cabbage puree and plum
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REGIONALNIE (dostępne w wybrane dni)
Regionally (availability in selected days)

Placki ziemniaczane podawane ze śmietaną…………… 18 zł/4 szt
Potato pancakes served with sour cream

Domowe kartacze z zasmażką podawane z surówką.……26 zł/2 szt
Babka ziemniaczana z okrasą podawana ze śmietaną i zestawem
surówek 300g…………………………………………….………..22 zł
Potato cake with cream and salad

Kiszka biała ziemniaczana podawana z sosem czosnkowym i
zestawem surówek 300 g …………………………………..……..22 zł
Potato sausage with garlic sauce and salad

Placek kamedulski

350g

………………………………….……..26 zł

Potato pancake with goulash

Pierogi ręcznie lepione(z mięsem, ruskie, z soczewicą)…………...8 szt /24 zł
Homemade dumplings (russian-style, with meat, whit lentil)

Grzybowe risotto z kurkami (wegańskie) 300 g ...……………....33 zł
Mushroom risotto with chanterelles (vegan)
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DANIA DLA DZIECI
Chrupiące kęski kurczaka
podawane z frytkami i ketchupem 120g/100g……..…….18 zł
Chicken fillet with crispy batter served with french fries and ketchup

Naleśniki z domowym dżemem/ z serem/z nutellą i bananem18 zł/ 2 szt
Pancakes with homemade jam/with sweet cheese

DESER
Słodki bałagan (lody, beza, owoce, bita śmietana)
Ice cream dessert

150 g…….

….….……..13 zł

Brownie z lodami 120g ……………………………………………14 zł
Brownie with ice-cream

Sernik z gruszką 120g ……………………………………..………14 zł
Cheese cake with pear
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