
Przystawki

Oscypek Popradzki  

oscypki / żurawina

Placek pasterski  

placki na zsiadłym mleku / boczek
masło czosnkowe / zsiadłe mleko

Tatar wołowy  

polędwica / ogórek konserwowy 
pieczarki / czerwona cebula / żółtko

Kimchi

19 zł

16 zł

39 zł

10 zł

kiszone warzywa / chilli:
  - ostre z sezamem i melonem
  - słodkie z gruszką i pomidorem suszonym
  - łagodne z borowikiem i jabłkiem

 

Roladka drobiowa 

bryndza / szpinak / papryka / marchew
puree ziemniaczane / boczek / sos porowy

Burger Czarnej Owcy 
wołowina / sos z pikli / sałata / pomidor
kiszona kapusta / oscypek / frytki 
czarna bułka / kiełki groszku 

Burger z jajkiem  
wołowina / sos z karmelizowanej cebuli 
sałata / pomidor / czerwona cebula / boczek
jajko / frytki

Zupy

Bulion długowarzony 

wołowo – drobiowy / makaron

Krem z pomidorów

19 zł

18 zł 

pomidory / mozzarella / bazylia

Dania główne

 

Pstrąg pieczony  
pstrąg potokowy / sałatka z piklowanymi
 warzywami / ziemniaki w koszulce

 

Penne śmietanowe  
boczek / prawdziwki / parmezan

Curry warzywne 
ciecierzyca / seler / pomidor / papryka
imbir marynowany / chilli / mleko kokosowe

 

 

Pierogi łomnicańskie

bryndza / twaróg / skwarki / śmietana

Pierogi z jagnięciną

35 zł

45 zł

41 zł

Burger wegetariański  
camembert panierowany w płatkach 
kukurydzianych / żurawina / sałata / sos 
czosnkowy / pomidor / frytki

41 zł

49 zł

36 zł

34 zł

25 zł

37 zł
 regionalna jagnięcina z czarnogłówki

dania kuchni regionalnej dania bezglutenowe dania wegetariańskie

Żeberko w piwie

żeberko marynowane w piwie, miodzie 
i papryce / sałatka z piklowanych warzyw/
ziemniaki w koszulce

35 zł

v
dania bezglutenowe prosimy zgłaszać obsłudze

v

v

v

v

v

Menu główne

Wódki 40 ml

Finlandia 10 zł

Wyborowa 8 zł

Ogiński  Organic 11 zł

Ostoya 14 zł

 

 

 
 

 

 

 

 

Alkohole kolorowe 40 ml

Lunazul Tequila Blanco 17 zł

Lunazul Tequila Reposado 17 zł

Herradura Tequila Blanco 30 zł

Herradura Tequila Plata 30 zł

Bombay sapphire gin 16 zł

Bacardi rum 13 zł

Foursquare vintage 2008   46  zł

  

Amaretto 8 zł

Baileys irish cream 13 zł

Kahlua 14 zł

Cointreau 14 zł

Malibu 10 zł

Jagermeister 12 zł

Martini Bianco 100 ml / 12 zł

bianco / extra dry / rosso / rosato / fiero

Campari 12 zł

Alkohole premium 40 ml

Glengoyne  12YO 

highland single malt Scotch Whisky   32 zł

Glengoyne  Cask straight

highland single malt Scotch Whisky 37 zł

Tamdhu 12 years old limited edition

sherry cask Scotch Whisky  31 zł

Pikesville straight rye American Whiskey 53  zł

Carpatia Vintage   - 78 zł / 2040 ml  ml - 39 zł

Whisky i inne 40 ml

Jack Daniels 17 zł

Jameson 13 zł

Jim Beam bourbon 13 zł

Hennessy  VS cognac 25 zł

Larsen  cognac 26 zł

   12 / 19 złMetaxa 5* / 7* 

14 złStock 84 vsop brandy 

Zupa Czarnych Górali 24 zł 

wołowina / szpecle / papryka / 
placek pasterski

J. A. Baczewski 10 zł

Młody Ziemniak 2018 35 zł

Młody Ziemniak 2019 28 zł



Sałatki

Sałatka z kozim serem  

Sałatka cezar

37 zł

35 zł 

grilowany filet drobiowy / sałata
pomidor koktajlowy / boczek / 
parmezan / grzanki ziołowe / 
sos kaparowo - anchois

dojrzewający ser kozi / sałata / 
orzechy włoskie / pieczony burak / 
sos miodowy

sos z czerwonej porzeczki / marakuja 
z mango i mascarpone

sos czekoladowy / sos malinowy 

 

Desery

Beza Pavlova  

Sernik Ignaca  

21 zł

19 zł

Dla dzieci

Rosół z kluskami  

Pomidorowa z ryżem  

Spaghetti bolognese

11 zł

12 zł

22 zł 

Pierogi ruskie 

Nuggetsy z frytkami

15 zł

24 zł 

Kopytka na słodko 15 zł 

Gofry z owocowymi kulkami 21 zł

dania kuchni regionalnej dania bezglutenowe

dania bezglutenowe prosimy zgłaszać obsłudze

dania wegetariańskiev

v

 v

v

v
v

v
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Ognisko nad Popradem

W piątki i soboty zapraszamy
nad Poprad na ognisko. 
Informacje w recepcji.

Na specjalne życzenie 
organizujemy jagnię z rożna 
( około 30 porcji).
Zamówienia w recepcji.

Zestaw ogniskowy z kiełbasą 

Zestaw ogniskowy wege

19 zł

19 zł 

oscypki / żurawina / chleb 

kiełbasa / ogórek kiszony / chleb 
ketchup / musztarda

Napoje
Napoje gorące

Herbata Pure Leaf 10

 

zł
zielona / czarna / earl grey / z jagodami / z wanilią / miętowa

 / z wiśniówką

czarna porzeczka / aronia / dereń

Herbata Czarnych Górali 17

 

zł
świeże owoce, zioła sezonowe

Herbata po Góralsku ze śliwowicą

 

20 zł

Espresso 11 zł

Doppio 14 zł

Kawa czarna 

 

11 zł

Kawa biała 

 

 13 zł

Cappuccino 15

 

zł

Caffee latte 15

 

zł

Caffee latte smakowe 17

 

zł

Gorąca czekolada z bitą śmietaną  

 

27 zł
 35 zł

Napoje zimne

Coca Cola / Fanta / Sprite / Tonic Kinley  ml / 11 zł

On Lemon / Yerbata 16 zł

Lemoniada  300 ml /

300 ml /

300 ml /

13 zł

Sok  wyciskany  ze świeżych owoców   20 zł

Sok ekologiczny Maurer 12 zł

Sok Tymbark dla dzieci 

200

 ml /200

 ml /200

9 zł

Red Bull 

 

18 zł

Woda mineralna Piwniczanka 7 zł

Woda karafka 11 zł

Woda karafka z owocami 18 zł
gazowana / niegazowana

Ekologiczny i naturalny sok zawiera w sobie wszystko to,
co w naturze najlepsze. Doskonale gasi pragnienie, 
jest bombą witaminową, a dodatkowo 
niezwykle smacznie smakuje

Piwa

Żywiec but. 0,5 l / 12 zł

Żywiec bezalkoholowy but. 0,5 l / 12 zł
Piwo grzane  0,5 l / 14 zł

  

Żywiec biały bezalkoholowy  0,5 l / 13 zł

Żywiec biały   0,5 l / 13 zł

  

 polecamy piwa z regionalnego browaru Trzy Korony . 

Gazda lane  0,5 l /  17 zł
0,3 l /  10 zł
0,3 l /  15 zł

Gazda lane   

Gazda but.

 

0,3 l /  15 złKrasa but.
0,3 l /  15 złChmyz but.

 

0,3 l /  17 złKicarz but.

    

0,3 l /  15 złUpir but.
0,3 l /  19 złSędek but.

 

 

 

Wódki regionalne i smakowe 40 ml

Śliwowica 50%  19 zł

Śliwowica 70%  22 zł

Żubrówka   8 zł

Beskidzka karafka owocowa 19 zł

Miodonka 10 zł

Miodonka z czarnym pieprzem 10 zł

Kawa z amaretto 19 zł
Irish Caffee 20 zł

Wiśniak na rumie 

11  złBoonekamp 

11  zł

Termos herbaty 15 zł 

Termos grzanego wina 28 zł 

Termos góralskiej herbaty, że hej! 35 zł 

Wiśniówka 10 zł


