ZIELONE MENU
Dieta wegetariańska, w tym dieta wegańska, jest zdrowa, odżywcza
i niesie KORZYŚCI ZDROWOTNE!
GREEN MENU | A vegetarian diet, including a vegan diet, is healthy, nutritious and brings
you HEALTH BENEFITS!

Zupy

Dania główne

Soups

Main Courses

Zupa szefa

19 PLN

Danie szefa

Chef’s soup

Chef’s dish

Zapytaj kelnera o szczegóły | Ask the waiter for details

Zapytaj kelnera o szczegóły | Ask the waiter for details

Wegańska zupa gulaszowa z pieczonymi
ziemniakami

19 PLN

Vegan goulash soup with baked potatoes

45 PLN

Risotto | forest mushrooms | Parmesan cheese
| arugula

Burger wegański z karmelizowaną
cebulą, pomidorem i szpinakiem
podany z frytkami

Sałatka
Salat

Mix sałat z warzywami, serem feta
i winegretem miodowym z musztardą
francuską

Risotto z grzybami leśnymi,
parmezanem i rukolą

28 PLN

36 PLN

Salad mix with vegetables | feta cheese |
honey vinaigrette with French mustard

49 PLN

Vegan burger | caramelized onion | tomato |
spinach

Desery
Desserts

Crème brûlée z owocami

Dania mączne

Crème brûlée | fruits

Flour-based dish

Wstążki makaronowe z sosem
pomidorowym, oliwkami kaparami
i parmezanem

37 PLN

Szarlotka z bitą śmietaną i polewą
czekoladową
Apple pie | whipped cream | chocolate glaze

Pasta | tomato sauce | olives | capers | Parmesan
cheese

Pyzy z wędzonym twarogiem z emulsją
lubczykową oraz kiełki rzodkiewki

39 PLN

Potato dumplings with smoked cottage
cheese | lovage emulsion | radish sprouts

Pierogi z kurkami oraz blanszowany
szpinak i papryka pepperoni

25 PLN

42 PLN

Dumplings with chanterelles | blanched
spinach | pepperoni peppers

Prosimy o powiadomienie kelnera o występujących alergiach.
Potrawy mogą zawierać alergeny: gluten, skorupiaki, jaja, ryby, orzeszki, soja, białko mleka i laktoza,
orzechy, seler, gorczyca, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, łubin, mięczaki.
Please inform the waiter about any allergies.
Foods may contain allergens: gluten, shellfish (crustaceans), eggs, fish, peanuts, soya, milk protein and
lactose, nuts, celery, mustard, sesame seeds, sulphur dioxide, lupin, molluscs

25 PLN

CZERWONE MENU
Rezygnując z jedzenia mięsa wywierasz pozytywny wpływ
na ŻYCIE ZWIERZĄT, NASZĄ PLANETĘ I SWOJE ZDROWIE!
RED MENU | By reducing meat consumption, you have a positive impact
on ANIMAL LIFE, on OUR PLANET AND YOUR HEALTH!

Zupy

Danie mączne

Soups

Flour-based dish

Zupa szefa

19 PLN

Chef’s soup

39 PLN

Dumplings with meat | bacon grease | sour
cream

Zapytaj kelnera o szczegóły | Ask the waiter for details

Barszcz biały z jajkiem i majerankiem

Pierogi z mięsem oraz okrasa z boczku
i kwaśna śmietana

19 PLN

White borscht | egg | marjoram

Dania główne
Main Courses

Przystawki

Danie szefa

Starters

Tatar wołowy z marynowanymi
grzybkami i lubczykiem podany
z bagietką korzenną

Chef’s dish

45 PLN

Zapytaj kelnera o szczegóły | Ask the waiter for details

Klasyczny Burger wołowy podany
z frytkami i surówką Coleslaw

Beef tartare | marinated mushrooms | lovage |
baguette with spices

Placki ziemniaczane z wędzonym
łososiem i kwaśną śmietaną

48 PLN

Schab z kością podany z pieczonymi
ziemniakami i marchewką z groszkiem
Pork cutlet with bone | baked potatoes |
carrot with peas

Sałatka

Łosoś z kaszą bulgur oraz pieczone
warzywa korzeniowe i emulsja
cytrynowa

Salat

Romaine lettuce | grilled chicken |
Caesar sauce

49 PLN

Classic beef burger | French fries | Coleslaw

Potato pancakes | smoked salmon |
sour cream

Sałata rzymska z grillowanym
kurczakiem i sosem Cezar

28 PLN

38 PLN

58 PLN

82 PLN

Salmon | bulgur wheat | roasted root
vegetables | lemon emulsion

Grillowany antrykot podany
z gotowanymi ziemniaki z masłem
czosnkowym oraz bukiet sałat i sos BBQ
Grilled entrecote | boiled potatoes with garlic
butter | salad | BBQ sauce

Prosimy o powiadomienie kelnera o występujących alergiach.
Potrawy mogą zawierać alergeny: gluten, skorupiaki, jaja, ryby, orzeszki, soja, białko mleka i laktoza,
orzechy, seler, gorczyca, nasiona sezamu, dwutlenek siarki, łubin, mięczaki.
Please inform the waiter about any allergies.
Foods may contain allergens: gluten, shellfish (crustaceans), eggs, fish, peanuts, soya, milk protein and
lactose, nuts, celery, mustard, sesame seeds, sulphur dioxide, lupin, molluscs

89 PLN

MENU DLA DZIECI
KIDS MENU

Zupa pomidorowa z makaronem
Tomato soup with noodles

18 PLN
Frytki z ketchupem
French fries with ketchup

19 PLN
Makaron z masłem i serem Parmezan
Pasta with butter and Parmesan cheese

20 PLN
Nuggetsy z kurczaka z frytkami
Chicken nuggets with french fries

22 PLN

NAPOJE
Hot and Cold Beverages

Napoje zimne

Napoje gorące

Cold beverages

Hot beverages

Woda mineralna Kropla Beskidu 330 ml
Gazowana / niegazowana
Mineral Water | still | sparkling

Napoje gazowane 250 ml

8 PLN

10 PLN

Kawa czarna

10 PLN

Różne smaki
Harney&Sons Tea | variety of flavors

10 PLN

Coca Cola | Coca Cola Zero | Fanta | Sprite | Tonic
Soft drinks

Sok Cappy 250 ml

Herbata Harney & Sons

Black coffe

10 PLN

Flat white

12 PLN

Espresso

8 PLN

Cafe Latte

12 PLN

Cappucino

12 PLN

Cappy juice

Sok wyciskany ze świeżych owoców

15 PLN

Freshly squeezed juice

Herbata mrożona

10 PLN

Iced tea

Kawa mrożona

12 PLN

Iced coffee

Napój energetyczny
Energy drink

10 PLN

