
Ze względu na dużą ilość rezerwacji w niedziele oraz święta 
w naszej restauracji obowiązuje skrócona karta menu. 

Oprócz karty głównej dostępne jest również menu sezonowe, które 
można znaleźć na naszym facebooku, instagramie lub wizytówce google. 

Życzymy smacznego.

KARTA GŁÓWNA

ZUPY:

*TRADYCYJNY ROSÓŁ 
Tradycyjny rosół / makaron / marchewka gotowana / pietruszka

12,00 zł

*ŻUR ŚLĄSKI NA MAŚLANCE
Żur śląski na swojskim zakwasie żytnim z maślanką / biała kiełbasa / sztamfkartofle / majeranek

14,00 zł

SAŁATKI:

*SAŁATKA Z KURCZAKIEM SOUS VIDE
Gotowany w niskiej temperaturze filet z kurczaka smażony z jednej strony / chrupiąca sałata

rzymska ze szpinakiem i warzywami / sos limonkowy z kiełbasą chorizo / ziemniak

26,00

*SAŁATKA Z WĘDZONYM DZIKIM ŁOSOSIEM
Wędzony dziki łosoś / jajko w koszulce / chrupiąca sałata rzymska / ser feta / pieczone warzywa /

macerowana czerwona cebula / karmelizowane pestki dyni / sos cytrusowy / bagietka ziołowa

28,00



DANIA GŁÓWNE:

*HAJER BURGER 
Soczyste grillowane mięso 100% wołowiny / smażony krupniok / placek ziemniaczany / ser
cheddar / pikantny majonez Adria / konfitura z czerwonej cebuli / frytki / sałatka Colesław 

30,00

*FILET Z KURCZAKA SUPREME 
Gotowany w niskiej temperaturze filet z kurczaka supreme / gorąca sałatka z kaszy bulgur 

z warzywami / majonez limonkowy z pietruszką

32,00 

*SCHAB WIEPRZOWY SOUS VIDE
Soczysty schab wieprzowy sous vide / aromatyczny sos rozmarynowy / ziemniak z koperkiem /

kapusta zasmażana 

32,00 zł

*POLICZKI WIEPRZOWE 
Długo gotowane policzki wieprzowe / sos własny / szczypiorek / puree ziemniaczane /  

grillowane warzywa

34,00

*ROLADA ŚLĄSKA
Tradycyjnie przyrządzana rolada śląska / sos własny / kluski śląskie / modra kapusta

36,00

*PIECZONY KARK WOŁOWY
Wolno pieczony kark wołowy / aromatyczny sos rozmarynowy / 

puree ziemniaczane z tartym chrzanem / smażony z czosnkiem szpinak

36,00 zł

*PIERŚ Z KACZKI SOUS VIDE
Soczysta pierś z kaczki sous vide / sos jeżynowy / galaretka malinowo-kokosowa / 

puree z topinamburu z nutą espresso / glazurowana marchew

40,00

ZESTAW DZIECIĘCY
Panierowany filecik drobiowy z frytkami, surówką i ketchupem

Tradycyjny rosół z makaronem lub deser lodowy

24,00 zł  



DESERY:

*SERNIK NOWOJORSKI 
Puszysty sernik nowojorski z mascarpone na kruchym spodzie / sos malinowo-truskawkowy

12,00
 

 
*TARTA JABŁKOWA Z KARMELEM I ROZMARYNEM
Aromatyczna pieczona tarta jabłkowa z karmelem i rozmarynem

12,00

*SZARLOTKA NA GORĄCO 
Cynamonowa szarlotka podana na gorąco / lody  wiejska śmietanka / sos karmelowy 

16,00

*CZEKOLADOWY DESER LODOWY OREO 
Lody czekolada milka / lody wiejska śmietana / ciasteczka oreo / 

polewa czekoladowa / bita śmietana

16,00

*KARMELOWY DESER LODOWY SNICKERS
Lody snickers / lody wiejska śmietana / masło orzechowe / sos karmelowy / 

prażone orzechy ziemne / bita śmietana

16,00 

*LODY RZEMIEŚLNICZE 
Dostępne smaki:

Wiejska śmietanka / truskawka / snickers / czekolada Milka 

4,00 / porcja



PIZZA:
*Margherita   28cm / 32cm 

(sos, ser) 
20,00 / 22,00

*Funghi
(szynka, pieczarki, sos, ser) 

22,00 / 24,00 
*Salami

(salami, pieczarki, papryka, sos, ser) 
24,00 / 26,00 
*Carbonara 

(bekon, jajko, cebula, sos śmietanowy, ser) 
26,00 / 28,00
*Peperoni 

(salami, papryka, cebula, papryka jalapenio, sos, ser)
26,00 / 28,00

*Vegetariana 
(cebula, pieczarki, oliwki, kukurydza, papryka, czosnek, sos, ser) 

26,00 / 28,00
*Bekon

(bekon, pieczarki, papryka, cebula, sos, ser) 
26,00 / 28,00 

*Trio Fromagi
(mozzarella, camembert, gorgonzola, sos) 

27,00 / 29,00
*Szwarcwaldzka

(oliwki, szynka szwarcwaldzka, rukola, oliwa, sos, ser) 
27,00 / 29,00

*Del Re 
(szynka, boczek, cebula, jajko, sos, ser) 

27,00 / 29,00
*Chicken

(kurczak, kukurydza, pieczarki, cebula, sos, ser) 
27,00 / 29,00

*Greca 
(biała mozarella, feta, oliwki, pomidor, sos śmietanowy, ser) 

27,00 / 29,00
*Montanara 

(bekon, feta, żurawina, sos, ser) 
27,00 / 29,00

*Spinaci 
(szpinak, ser pleśniowy, czosnek, sos śmietanowy, ser) 

27,00 / 29,00
*Wiejska

(kiełbasa, bekon, mięso wieprzowe, cebula, sos, ser) 
27,00 / 29,00

*Adria
(szynka, salami, bekon, pieczarki, kukurydza, papryka, pomidor, sos, ser) 

28,00 / 30,00
*Bułeczki nadziewane mozarellą

24,00 / 10 szt.


