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GRILL I

Kiełbasa z grilla 
Kaszanka z grilla 

Filet z kurczaka marynowany w curry
Boczek zawijany ze śliwką
Ziemniaki pieczone w folii 

Smalec z jabłkiem i majerankiem
Sałatka szwedzka 

Kapusta kiszona z kminkiem
Pieczywo, masło 

Musztarda ketchup, sos czosnkowy 
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GRILL II

Kiełbasa z grilla 
Kaszanka z grilla 

Szaszłyk drobiowy z warzywami
Biała ryba marynowana w ziołach 

Ziemniaki pieczone w folii 
Ogórki małosolne 
Smalec tradycyjny 

Mix sałat z sosem winegret
Pieczywo, masło 

Musztarda ketchup, sos czosnkowy

Cena 112  zł netto /os
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GRILL III

Karczek marynowany w sosie BBQ 
Boczek w wędzonej papryce 

Kiełbasa biała w musztardzie francuskiej 
Podudzia z kurczęcia słodko kwaśne 

Szaszłyk drobiowy w teriyaki 
Łosoś z suszonymi śliwkami 

Pstrągi z masłem migdałowym 
Ziemniaki pieczone w foli z ziołami 

Warzywa grillowane 
(papryka, cukinia, bakłażan, cebula, pieczarki) 

Żurek staropolski z chrzanem 
Sałatka coleslaw 

Sałatka grecka 
Sałatka z buraków ćwikłowych 

Ogórki małosolne 
Marynowane pieczarki i papryka 

Musztarda ketchup, sos czosnkowy 
Sos cumberland, sos tzatzyki 

Pieczywo, masło 
Bagietka korzenna, paluchy z pomidorami 
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GRILL IV

Burgery wołowe z musztardą 
Żeberka pikantnie marynowane 

Kaszanka z grilla 
Kiełbasa z grilla 

Drumsticki z kurczaka w sosie tandoori 
Makrela faszerowana ziołowa fetą 
Steki wieprzowe w zielonym pieprzu 

Grillowane warzywa 
(papryka, cukinia, bakłażan, cebula, pieczarki) 

Ziemniaki w foli z czosnkiem 
Mix sałat z winegret 

Barszcz czerwony kiszony 
Sałatka z selera z rodzynkami i jogurtem 
Sałatka z pomidorów i mozzarelli w pesto

Ogórki kiszone, papryka marynowana 
Buraki w occie balsamicznym 

Smalec wiejski ze skwarkami 
Musztarda ketchup, sos czosnkowy 

Sos cumberland, sos czosnkowy 
Pieczywo, masło 

Bagietka korzenna, paluchy z pomidorami 

Cena 149 zł netto /os


