SZEF KUCHNI POLECA:
Deska wędlin myśliwskich własnego wyrobu
38,00 zł
Gulasz myśliwski podawany z plackami i ogórkiem kiszonym
40,00 zł

Talerz „RYBAKA”
dla 2 osób
Sandacz, miętus, miruna, pstrąg wędzony (600 g) podawany z frytkami i surówką
68,00 zł
Deska mięs
dla 2 osób
karkówka, rolada z boczku, żeberka pieczone w piwie, udka BBQ
podawane z frytkami i surówką
60,00 zł

Zupy

Rosół z sarny z domowym makaronem
810,00 zł
Rosół z sarny z kołdunami
12,00 zł
Gulaszowa
14,00 zł
Dzika Solanka
14,00 zł
Czernina
12,00 zł

Dzik

Duszona łopatka z dzika z kluskami śląskimi
i zasmażanymi buraczkami
39,00 zł
Żeberka z dzika z miodem i rozmarynem podawane
z gotowanymi ziemniakami i surówką
39,00 zł
Schab z dzika w jajku podawany
z opiekanymi ziemniakami i gotowanymi warzywami
37,00 zł
Wątróbka z dzika duszona na miodzie z jabłkiem i cebulką
podawana z gotowanymi ziemniakami
29,00 zł

Sarna

Polędwica z sarny z sosem kurkowym
podawana gotowanymi ziemniakami i modrą kapustą
62,00 zł
Sarna w sosie serowo-kurkowym
podawana z puree ziemniaczanym i warzywami gotowanymi
56,00 zł
Wątróbka z sarny duszona na miodzie z jabłkiem i cebulką
podawana z gotowanymi ziemniakami
29,00 zł

Jeleń

Stek z jeleniej szynki (300 g)
podawany z frytkami stekowymi i gotowanymi warzywami
59,00 zł
Polędwica z jelenia z sosem z zielonego pieprzu
podawana ze smażonymi ziemniakami i fasolką szparagową
56,00 zł
Jeleń dworski w sosie ze słodkich cebulek
podawany z puree ziemniaczanym i surówką
48 zł

Daniel
Polędwica z daniela na sosie myśliwskim

podawana z kluskami śląskimi i surówką
56,00 zł
Daniel w sosie z borowików
podawany z kopytkami i buraczkami
52,00 zł

Wołowina

Polędwica grillowana w kolorowym pieprzu
podawana z opiekanymi ziemniakami i sałatą
52,00 zł

Stek wołowy
podawany z opiekanymi ziemniakami i sałatą
49,00 zł

Wieprzowina
Grillowana polędwiczka wieprzowa z sosem z grzybów leśnych
podawana z frytkami i gotowanymi warzywami
39,00 zł
Policzki wieprzowe

podawane z puree i gotowanymi warzywami
39,00 zł

Żeberka wieprzowe słodko-kwaśne
podawane z gotowanymi ziemniakami i surówką
32,00 zł

Kotlet schabowy lub słoneczny
podawany z opiekanymi ziemniakami i kapustą
28,00 zł

Drób
Roladki z kurczaka faszerowane szpinakiem,
fetą i suszonymi pomidorami, polane sosem serowym,
podawane z gotowanymi ziemniakami i gotowanymi warzywami
38,00 zł
Grillowany filet z kurczaka z fetą, pomidorem, oliwkami i ziołami,

podawany z frytkami i gotowanymi warzywami
31,00 zł
Rolada z indyka z sosem żurawinowym
podawana z ryżem i gotowanymi warzywami
41,00 zł
Kacze udo w ziołach
podawane z kluskami śląskimi i gotowaną marchewką
43,00 zł

Ryby
Sandacz z pieca na sosie porowym
podawany z gotowanymi ziemniakami i gotowanymi warzywami
42,00 zł
Grillowany łosoś na sosie szpinakowym

podawany z tagliatelle warzywnym
45,00 zł
Pstrąg pieczony w ziołach z cytryną
podawany z gotowanymi ziemniakami i sałatą
39,00 zł
Dorsz smażony panierowany
podawany z frytkami i surówką
30,00 zł

Pierogi
Pierogi ruskie
Pierogi z kapustą i grzybami
Pierogi ze szpinakiem, fetą i suszonymi pomidorami

Pierogi z twarogiem na słodko
porcja 12 szt.

23,00 zł

porcja 6 szt.

13,00 zł

Pierogi z mięsem
porcja 12 szt.

26,00 zł

porcja 6 szt.

15,00 zł

Sałaty
Sałata grecka
(mix sałat, pomidor, ogórek, papryka, cebula, feta, oliwki)
20,00 zł
Sałata z tuńczykiem
(mix sałat, pomidor, ogórek, cebula, kukurydza, jajko, tuńczyk)
20,00 zł
Sałata Cezar
(sałata rzymska, grzanki, grillowany kurczak,tarty parmezan)
20,00 zł

Sałata mini grill
(mix sałat, pomidor, ogórek, papryka, cebula, grillowany kurczak)
20,00 zł
Sałata „dzika”
(mix sałat, pomidor, ogórek, papryka, cebula, grillowana polędwiczka z dzika)
20,00 zł
Sałata gospodarza
(mix sałat, pomidor, ogórek, papryka, cebula, grillowana polędwica z jelenia)
20,00 zł

Desery
Profiterole
z lodami, bitą śmietaną i sosem czekoladowym
15,00 zł
Kompozycja lodowa
z gorącymi owocami i bitą śmietaną
15,00 zł
Ciastko francuskie z musem malinowym

i gałką lodów śmietankowych
15,00 zł
Naleśniki na słodko z owocami i bitą śmietaną
15,00 zł
Ciasto domowe
12,00 zł

Napoje gorące

Herbata Diamonds (dzbanek 0,4l)

7,00 zł

Herbata Eilles

5,00 zł

Herbata zimowa

9,00 zł

(czarna herbata z cytryną, pomarańczą, imbirem, goździkami i miodem)
Kawa

5,00 zł

Espresso

5,00 zł

Cappucino

6,00 zł

Caffe latte

7,00 zł

Czekolada na gorąco

7,00 zł

Na gorące dni polecamy kawę mrożoną

9,00 zł

Na chłodniejsze dni polecamy GRZAŃCA

8,00 zł

Napoje zimne
Woda gazowana i niegazowana 0,2 l

4,00 zł

Nestea brzoskwinia i cytryna 0,2 l

4,50 zł

Nestea zielona herbata 0,5 l

5,50 zł

Soki Cappy 0,2 l

4,00 zł

(grejpfrutowy, pomarańczowy, pomidorowy,
jabłkowy, czarna porzeczka)
Coca cola 0,2 l

4,00 zł

Coca cola zero 0,2 l

4,00 zł

Fanta 0,2 l

4,00 zł

Sprite 0,2 l

4,00 zł

Tonic 0, 2l

4,00 zł

Sok jabłkowy tłoczony (100% naturalny) 0,2 l

5,00 zł

(jabłka z sadów czernikowskich)

Sok wyciskany pomarańczowy

10,00 zł

Sok tłoczony z warzyw

8,00 zł

Piwo
Piwo beczkowe:
Żywiec 0,5 l

7,00 zł

Żywiec 0,3 l

5,00 zł

Piwo butelkowe:
Budweiser 0,5 l

7,00 zł

Desperados 0,5 l

7,00 zł

Heineken 0,5 l

7,00 zł

Żywiec 0,5l

6,50 zł

Perła 0,5 l

6,00 zł

Łomża 0,5 l

6,00 zł

Lech 0,5 l

6,00 zł

Lech bezalkoholowy 0,33 l

6,00 zł

Tyskie 0,5l

6,00 zł

Warka Radler smakowa 0,5 l

5,00 zł

z syropem malinowym

+ 0,50 zł

Wódki
Finlandia 40 ml

6,50 zł

Bols 40 ml

5,00 zł

Żołądkowa 40 ml

4,50 zł

Żytnia 40 ml

4,00 zł

Żubrówka 40 ml

4,50 zł

Gin Finsbury 40 ml

6,50 zł

Rum Bacardi 40 ml

6,50 zł

Tequila 100%Agava 40 ml

10,00 zł

Metaxa ***** 40 ml

7,50 zł

Jim Beam 40 ml

8,50 zł

Jack Daniels 40 ml

8,50 zł

Grant's 40 ml

7,50 zł

Ballantine's 40 ml

8,00 zł

Johnnie Walker Red 40 ml

8,00 zł

Johnnie Walker Black 40 ml

14,00 zł

Campari 40 ml

7,50zł

Bols Blue 25 ml

4,50 zł

Dania dla dzieci
Smażony filecik z kurczaka
z frytkami i surówką
18,00 zł
Filet z kurczaka z warzywami
w sosie śmietanowym
i gotowanymi ziemniakami
18,00 zł
Naleśniki z konfiturą (2 szt.)
12,00 zł

Racuszki z jabłek (2 szt.)
12,00 zł

Wina białe
House wine Chardonnay lub Sauvignon

100 ml - 7 zł
250 ml – 15 zł
500 ml – 25 zł
1000 ml – 45 zł

Sauvignon Blanc

Butelka- 45 zł

Wino wytrawne
Chardonnay

Butelka- 45zł

Wino wytrawne
Gewurztraminer

Butelka- 45zł

Wino wytrawne
Riesling

Butelka- 50 zł

Białe wytrawne i półwytrawne

Chardonnay (Chablis)
Wino wytrawne

Butelka- 80 zł

Wina czerwone
House wine Cabernet Sauvignon lub Merlot

100 ml - 7 zł
250 ml – 15 zł
500 ml – 25 zł
1000 ml – 45 zł

Merlot

Butelka- 45zł

Wino wytrawne
Cabernet Sauvignon

Butelka- 45zł

Wino wytrawne
Sziraz Malbec

Butelka- 45zł

Wino wytrawne
Tempranillo

Butelka- 45zł

Wino wytrawne (Rioja)
Brindisi

Butelka- 45zł

Wino wytrawne
Cabernet Sauvignon/Merlot
Wino wytrawne (Mouton Cadet)

Butelka- 80 zł

Dania vegańskie
Kalafior w curry z orzechami nerkowca
25 zł
Soczewica po marokańsku
30 zł
Ratatouille z kuskusem
25 zł

