
MENU  
DANIA NA WYNOS 
działamy w godz. 12:00 – 20:00,  
a zamówienia z dowozem przyjmujemy do godz. 19.00. 

 503 895 530 lub 503 894 540 
 

ZUPY 
Rosół z bażanta z domowym makaronem                                    9  zł 

Krem pomidorów z mozzarellą i bazylią                                     12  zł 

Żur na własnym zakwasie żytnim z jajkiem i białą kiełbasą  14 zł 

PRZYSTAWKI 
Tatar z polędwicy wołowej z jajkiem przepiórczym, szalotką, 
ogórkiem zielonym                                                           27 zł 

Carpaccio wołowe z rucolą, parmezanem i kaparami              28 zł 

Krewetki w chrupiącej panierce z dipem                                   26 zł 

DANIA GŁÓWNE 
Kaczka pieczona z sosem piernikowym, kopytkami i  jabłkiem 
marynowanym w czerwonym winie                                            38 zł 

Stek z polędwicy wołowej z sosem z zielonego pieprzu i boczku,  
maślane ziemniaczki i mix sałat                             57 zł 

Stek z tuńczyka z puree z zielonego groszku z miętą, salsa 
warzywna, sos koperkowo-śmietanowy                       40 zł   

Łosoś pieczony, spaghetti warzywne i ryż cytrynowy             38 zł   

BURGER  klasyczny + frytki belgijskie                       28 zł  

200g wołowiny, becon, ser cheddar, sos majonezowy z karmelizowaną cebulą i piklami, sos BBQ, 
sałata, pomidor 

BURGER  góralski + frytki belgijskie                                 30 zł  



MENU  
DANIA NA WYNOS 
działamy w godz. 12:00 – 20:00,  
a zamówienia z dowozem przyjmujemy do godz. 19.00. 

 503 895 530 lub 503 894 540 
 
200g wołowiny, placek ziemniaczany, ser góralski, sałata, ogórek, pomidor, cebula, sos BBQ 
żurawinowy 

 

MAKARONY 

Makaron teryiaki z kurczakiem               25 zł 

Makaron tagliatelle z krewetkami w sosie śmietanowym    28 zł 

Makaron cacio e pepe  w koszyczku z parmezanu            26 zł 

SAŁATY 
Sałata z owocami i kozim serem zapiekanym na grzance     29 zł 

Sałata z chrupiącymi krewetkami                                              30 zł 

DESERY 
Szarlotka           9 zł 

Beza z mascarpone i owocami       18 zł 

Gofr belgijski z bitą śmietaną i owocami         13 zł 

DZIECIĘCE MENU 
Rosół z makaronem                            7 zł 

Zupa pomidorowa             7 zł 

Makaron z sosem bolognese                                                           17 zł 

Nuggetsy z frytkami i surówką z marchwi                          19 zł 

Gofr z bitą śmietaną lub cukrem pudrem                                 9 zł/ 6 zł 


