
PIZZA

Margherita
sos pomidorowy, mozzarella, bazylia

28 zł
Salame

sos pomidorowy, mozzarella, salami, 
cebula, oliwki

36 zł
Capricciosa

sos pomidorowy, mozzarella, szynka, pieczarki
38 zł

Prosciutto Crudo
sos pomidorowy, mozzarella, szynka dojrzewająca, 

rukola, pomidorki cherry, parmezan
44 zł

PRZYSTAWKI
Tatar wołowy, korniszony, cebula, pieczarki, kapary, 

oliwa lubczykowa 
45 zł

 Plyndze z wędzonym łososiem,
kwaśna śmietana, koperek 

39 zł
 puree ziemniaczane, cebula, Borowiki w śmietanie,

oliwa szczypiorkowa
  49 zł

ZUPY
Rosół z lanymi kluskami 

15 zł
 z jajkiemŻurek

24 zł
 grzankiZupa - krem z suszonych grzybów,

25 zł
 (ręcznie lepionymi)Barszcz z uszkami

22 zł

DANIA GŁÓWNE

Kotlet schabowy, ziemniaki smażone, 
kapusta kwaszona

55 zł
Naleśniki z kurczakiem, sos pieczarkowy, 

Buraczki zasmażane, crème fraiche
38 zł

Golonka pieczona, groch puree, 
kapusta kwaszona, chrzan

62 zł
Kaczka pieczona (pół kaczki), pyzy, 

kapusta modra, ciemny sos
75 zł

Ribeye Steak z polskiego antrykotu dojrzewającego, 
frytki, sałata z vinaigrette, sos z zielonym pieprzem

89 zł
Pierogi z mięsem wołowym,  

kapusta kwaszona (9 szt.)
39 zł

Pierogi z ziemniakami i twarogiem, okrasa (9 szt. ) 
34 zł

Pierogi z kapustą i grzybami, okrasa (9 szt.)
36 zł

Ryba maślana, szpinak, sos beurre blanc, 
gratin ziemniaczane, topinambur

65 zł

wegańskie bez glutenu wegetariańskie

PASTA / BURGER/SAŁATKI
Burger wołowy, pomidor, ogórek, cebula, 

bekon, ser cheddar, sos, frytki
46 zł

Makaron udon z kurczakiem (lub bez kurczaka       ), 
sezam, pak choi, chili, sos sojowy

44 zł (37 zł)
Mix sałat, ogórek, papryka, pomidor cherry, oliwki,

pomidor suszony:
 z grillowanym kurczakiem

42 zł
z serem kozim

40 zł 
z tuńczykiem

 42 zł 

DESERY/ DESSERTS
Crumble śliwkowe, lody waniliowe, cynamon

26zł
Sernik domowy, karmel z solą

22 zł
Tort Daquoise

24 zł
Prawdziwe lody 

7 zł /gałka



NAPOJE GORĄCE

Herbata Richmont
 12 zł
Kawa
 12 zł

Espresso
12 zł

Espresso macchiato 
12 zł

Americano 
12 zł

Espresso doppio 
14 zł

Cappuccino 
14 zł

Latte macchiato 
14 zł

Kawa po wiedeńsku
14 zł

Kawa bezkofeinowa
10 zł

DRINKI KAWOWE
Z ALKOHOLEM

Irish Coffee
24 zł

Bailey’s Coffee 
20 zł

NAPOJE ZIMNE

Sok owocowy
7 zł

Sok owocowy 1 l
25 zł

Sok wyciskany: 
pomarańczowy/ grapefruitowy 20cl 

20 zł
Woda mineralna 30 cl 

7 zł
Woda mineralna 70 cl  

14 zł
Pepsi, Mirinda, 7U , Tonic 20 clp

 9 zł
Napój energetyczny 25 cl 

 12 zł

PIWO/ BEER
 

Lech Premium 33 cl
 10 zł

Peroni 33 cl
 12 zł

Pilsner Urquell 33 cl
 1 zł2 

Lech Free - 0,0% 33 cl
10 zł

Peroni Free 0.0% 33 cl
 12 zł

PIWO RZEMIEŚLNICZE

BG Pils 50 cl /14 zł
/ 14 złBG Zmrok 50 cl  

BG Pszeniczne 50 cl / 14 zł

PIWO BECZKOWE

Lech 0,3 cl/   10 zł
            14 zł0,5 cl /


