
SZEF KUCHNI POLECA:

Tatar z jelenia (100g)
29,00 zł

Deska wędlin myśliwskich własnego wyrobu (400g)
42,00 zł



Zupy

Rosół z sarny z domowym makaronem lub kołdunami (300ml)
12,00 zł

Gulaszowa (300ml)
16,00 zł

Krem z pieczonego selera i jabłka (250ml)
14,00 zł

Czernina (300ml)
16,00 zł

Zupa dnia (300ml)
12,00



Dzik 

Żeberka z dzika podawane 
z pieczonymi ziemniakami i grillowanymi warzywami (200g)

45,00 zł

Roladki z dzika z oscypkiem i żurawiną  podawane
z gotowanymi ziemniakami i buraczkami (180g)

45,00 zł

Wątróbka z dzika smażona podawana na cebulce 
z gotowanymi ziemniakami i ogórkiem kiszonym (180g)

35,00 zł

Rumsztyk z dziczyzny podawany 
z puree z ziemniaków i mixem sałat (180g)

42,00 zł



Jeleń / Sarna

Polędwica z sarny lub jelenia na sosie z zielonego pieprzu , 
podawana z pieczonymi ziemniakami i grillowanymi warzywami (180g)

62,00 zł

Sarna w sosie serowo-kurkowym 
podawana z kopytkami i pieczoną młodą marchewką z ziołami (200g)

58,00 zł

Żeberka  z jelenia z sosem śliwkowym
podawane z puree z batatów i sałatą (200g)

48,00 zł

Burger z jelenia z sosem BBQ
podawany z frytkami z batatów i surówką colesław (180g)

39,00 zł



Wieprzowina / Drób

Polędwiczka wieprzowa na sosie musztardowo-miodowym
podawana z puree z batatów i szparagami (180g)

45,00 zł

Kotlet schabowy
podawany z gotowanymi ziemniakami i kapustą (200g)

35,00 zł

Grillowany filet z kurczaka zapiekany pod sosem szpinakowym z dodatkiem
gorgonzoli, podawany z puree ziemniaczanym i sałatą (200g)

36,00 zł

Kacze uda z sosem jabłkowo-śliwkowym
podawane z kopytkami i modrą kapustą (180g)

55,00 zł



Ryby

Sandacz z pieca na sosie porowym podawany z gotowanymi ziemniakami 
i pieczoną młodą marchewką z ziołami (180g)

45,00 zł

Pieczony filet z pstrąga 
podawany na salsie warzywnej z pieczonymi ziemniakami (180g)

42 zł

Halibut na sosie krewetkowym 
podawany z kopytkami szpinakowymi i grillowanymi warzywami  (180g)

65,00 zł



Pierogi

Pierogi ruskie
Pierogi z mięsem z dziczyzny

Pierogi ze szpinakiem, fetą i  suszonymi pomidorami

porcja 12 szt.           35,00 zł
porcja 6 szt.            20,00 zł



Sałaty

Sałata Cezar 
(200g sałaty i 120g mięsa)

(sałata, grzanki, grillowany kurczak,tarty parmezan)
26,00 zł

Sałatka z pieczonej polędwicy z jelenia
(200g sałaty i 120g mięsa)

(sałata,  polędwica z jelenia, pomidorki koktajlowe, figi)
30,00 zł



Dania wegańskie/wegetariańskie

Gołąbki z kaszą jaglaną w sosie, podawane z gotowanymi zoiemniakami
(200g)
30 zł

Risotto z borowikami (180g)
30 zł

Makaron szpinakowy z sosem serowym 
z dodatkiem pomidorów suszonych (200g)

25 zł



Desery

Mini  Torcik Bezowy
18,00 zł

Deser lodowy z owocami 
16,00 zł

Ciastko francuskie z musem malinowym
i gałką lodów śmietankowych (2 szt)

15,00 zł

Sernik z mango
15,00 zł



 Napoje gorące

Herbata Eilles (150ml) 6,00 zł
Herbata zimowa ( 160ml) 9,00 zł
(czarna herbata z cytryną, pomarańczą, imbirem, goździkami i miodem)
Kawa (130ml) 6,00 zł
Espresso (50ml) 6,00 zł
Cappucino (150ml) 8,00 zł
Caffe latte (160ml) 10,00 zł
Czekolada na gorąco (130ml) 8,00 zł
Na gorące dni polecamy kawę mrożoną (160ml) 9,00 zł
Na chłodniejsze dni polecamy GRZAŃCA (160ml) 9,00 zł



Napoje zimne
Woda gazowana i niegazowana 0,2 l 6,00 zł
Fuze tea  0,2 l 7,00 zł
Soki Cappy 0,2 l 6,00 zł
( pomarańczowy,  jabłkowy, czarna porzeczka)
Coca cola 0,2 l 7,00 zł
Coca cola zero 0,2 l 7,00 zł
Fanta 0,2 l 7,00 zł
Sprite 0,2 l   7,00 zł
Tonic 0, 2l 7,00 zł
Sok jabłkowy tłoczony (100% naturalny) 0,25 l 8,00 zł

 Sok wyciskany pomarańczowy 0,25l 12,00 zł

           Latem polecamy:
Kompot  0,2l  8,00 zł
Lemoniada.  0,2l 10,00 



Piwo
Piwo beczkowe:

Żywiec 0,5 l         7,00 zł           Żywiec 0,3 l  5,00 zł
Piwo butelkowe:

Budweiser 0,5 l 8,00 zł
Desperados 0,4 l 8,00 zł
Heineken 0,5 l 8,00 zł
Żywiec 0,5l 7,00 zł
Perła 0,5 l 7,00 zł
Łomża 0,5 l 7,00 zł
Książęce 0,5 l 8,00 zł
Lech bezalkoholowy 0,33 l 6,00 zł
Tyskie 0,5l 6,00 zł
Warka Radler smakowa 0,5 l 6,00 zł
z syropem malinowym + 0,50 zł



    Wódki
Finlandia 40 ml 8,00 zł
Toruńska 40 ml 7,00 zł
Metaxa ***** 40 ml 10,00 zł
Jim Beam 40 ml 10,00 zł
Jack Daniels 40 ml 9,00 zł
Ballantine's 40 ml 8,00 zł
Martini 40ml 8,00 zł
Campari 40 ml 8,00zł

Drinki
Aperol Spritz  (250ml)                                                       22 zł
Malinowy raj  (200ml)   16 zł
Sex on the beach  (200ml)         20 zł
Whisky sour  (70ml)         20 zł



Dania dla dzieci

Smażony filecik z kurczaka
z frytkami i surówką (120g)

18,00 zł

Naleśniki z konfiturą (2 szt.)
15,00 zł

Racuszki z jabłek (2 szt.)
15,00 zł


