
 

 

Menu 
Zapraszamy! 

Welcome!  

 

Restauracja czynna od poniedziałku  do niedzieli  w godz.:  

12:00 - 22:00 

Opening Hours: Monday - Sunday 12:00 - 22:00 

 

Śniadania w formie bufetu w cenie 35 zł/os 

pn-pt 7:30-10:00 

sb-nd 8:00-10:00 

 

 

Wszystkie dania przygotowujemy na bieżąco, średni czas oczekiwania 

wynosi 20-40 minut, może on się wydłużyć w okresie wzmożonego 

ruchu. 

We prepare all dishes on a regular basis, waiting time for dishes approx. 20-40 minutes , can lengthen 

during restaurant rush hours.  

 

 

Wykaz gramatur I alergenów dostępny jest do wglądu u managera 

restauracji. 

The list of basis weights and allergens is available for inspection at the restaurant manager. 



 

 

Oferta specjalna* 
Our special offers* 

 

Danie dnia od poniedziałku do piątku                25zł 
Dish of the day: Monday till Friday                                                                      

Danie dnia sobota- niedziela  /  święta                                  29zł 
Dish of the day: Saturday, Sunday and holidays                                                                   

*Oferta obowiązuje w godzinach 12:00 – 16:00 

 

 

 

Na gorące dni polecamy : 

 

• Świeżo wyciskany sok z pomarańczy i grejpfrutów 0,25 l  12 

zł 

• Dzbanek lemoniady cytrynowej 1 l.      18 

zł 

• Kawa mrożona         12 

zł 

• Lynchburg Lemonade  (Jack Daniels)      26 

zł 

• Aperol spritz         23 

zł 

• ”Górski Radler” ( miks piwa Żywiec i 7up’u lub Mirindy )  9 zł 



 

 

 

 

 

Przystawki  
Apetizers 

 

• Grillowany gorczański ser z bacówki podany z żurawiną i pudrem z 

orzechów                   19 zł 
             Grilled highlander cheese from the shepherd’s hut served with cranberry sauce and nuts                                                                                           

• Klasyczny befsztyk tatarski z siekanej polędwicy wołowej          31 zł 
             Tatar-style minced beef steak   

• Kurczak  wędzony na sałacie       19zł 
             Salad with smoked chicken  

• Deska serów i wędlin         39 zł                                                                  

        a plate of cheeses and cold meats 

 

 

Zupy 
Soup 

 

• Bulion drobiowo- wołowy z domowym makaronem            12 zł 
      Chicken and beef broth served with home made noodles 

• Kwaśnica gotowana na wędzonce z żeberkiem wędzonym          14 zł 
sour soup with smoked ribs  

• Żurek według staropolskiej receptury             14 zł 
Żurek made according to traditional recipe (sour soup) 



 

 
 

Dania główne 
Main courses 

Drób : 
Poultry : 

• Tradycyjny devolay                19 zł 
Chicken Kiev (Traditional poached chicken breast)                                                                   

• Udko z kaczki na musie wiśniowym z sałatką z buraka i pieczonymi 

ziemniakami                  29 zł           
Duck leg on cherry mousse with beetroot salad and baked potatoes      

 

Wołowina : 
Beef : 

• Stek z polędwicy z sosem z zielonego pieprzu podany z grillowanymi 

warzywami                   49 zł 
Sirloin steak with green pepper sauce        

• Policzki wołowe z grillowaną mini marchewką i purée ziemniaczanym  

Beef cheeks with grilled mini carrot and potato purée              26 zł 

Wieprzowina :  
Pork : 

• Kotlet schabowy po staropolsku              19 zł 
       Traditional Polish breaded cutlet                                   

• Polędwiczka z borowikami                           29 zł 
Tenderloin with marshrooms  

 

Jagnięcina : 
Lamb : 

• Gołąbki z kaszą gryczaną oraz jagnięciną w sosie własnym               27 zł 
      Stuffed cabbage rolls with buckwheat and lamb in gravy 



 

 

 

Ryby: 
Fish : 

• Pstrąg z górskiego potoku smażony z masełkiem czosnkowym            26 zł 
      Mountain stream fried trout covered with garlic butter                                  

Jarskie : 
Vegetarian : 

• Naleśniki ze szpinakiem z sosem czosnkowym            21 zł 
      Pancake wraps stuffed with spinach in garlic sauce      

Pierogi : 
Dumplings : 

• Ręcznie lepione pierogi okraszone skwarkami podawane do wyboru: 

z mięsem lub ruskie  (10 szt.)                                                               19 zł 
       Handmade dumplings coated with bacon stuffed with: Meat or cheese and potatoes (10 pieces)                

 

Dodatki : 
                                      Extras : 

• Ziemniaki gotowane                   5 zł 
             Boiled potatoes                                                                      

• Pieczone ziemniaki                           7 zł 
             Baked potatoes                                                                                     

• Frytki                    7 zł 
Fries  

• Sos czosnkowy/ ketchup         2 zł  
garlic sauce/ ketchup 

Surówki : 
Vegetable side dishes : 

• Zestaw surówek sezonowych                 7 zł  

A set of seasonal salads       



• Tradycyjna kapusta zasmażana       7 zł 
              Traditional fried cabbage                                                                            

• Grillowane warzywa         7 zł 

Grilled vegetables                                        

 

 

 

Desery : 
Desserts : 

• Delikatny sernik Pani Renaty z ciepłym sosem malinowy           18 zł 
      Ms. Renata delicate cheesecake with warm raspberry sauce        

• Domowa szarlotka podawana na ciepło w kompozycji gałki lodów 

śmietankowych  i bitej śmietany                                          17 zł 
      Warm homemade apple pie served with a scoop of sensational ice cream and whipped cream             

• Zapiekane kruszonką owoce leśne z gałką lodów śmietankowych     19 zł 
Backed forest fruit crumble with vanilla ice cream  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Napoje gorące : 
Hot drinks : 

• Espresso                                                                                                  8 zł 

• Kawa z ekspresu czarna         8 zł 
American coffee 

• Kawa z ekspresu biała         9 zł    
White coffe 

• Cappuccino                                                                                           10 zł 

• Latte Macchiato                                                                                 10 zł 

• Herbata                                                                                                 8 zł 
Tea 

• Wino grzane 200 ml.                                                                           12 zł 
Hot wine 

• Piwo grzane z korzeniami  500ml.                                                     12 zł 
Hot beer 
 

Napoje zimne : 
Cold drinks : 

• Woda mineralna  330 ml        5 zł 

• Pepsi/ Mirinda/ 7up/ tonic/ Ice Tea / 200 ml                  6 zł 

• Soki owocowe  200 ml         6 zł 

         1 litr                18 zł 

• Red Bull                    10 zł 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Alkohole : 

Piwo beczkowe 
Draft beer 

Żywiec  0,5 l.           8 zł 
             0,3 l.             6 zł 
 

Piwo butelkowe 
Beer Botlles 

Piwo regionalne 0,5 l.                 10 zł 

Żywiec  0,3l .                                                                                                    7 zł 

Żywiec bezalkoholowy 0,5 l .                                                                           8 zł 

Heineken 0,3l.                                                                                                   7 zł 

     0,5l.           9 zł 

Porter  0,3l.                                                                                                       8 zł 

Desperados 0,4l.                                                                                                8 zł 

Wina 
 pozycje w karcie win/ items in the wine list 

Wódki czyste/kolorowe 40 ml. 
Vodka 

Wyborowa                                                                                                        7 zł 

Stock                                                                                                                 7 zł 

Finlandia                                                                                                          8 zł 

Finlandia Cranberry, Lime, Grape Fruit                                                          9 zł 

Absolut                                                                                                             8 zł 

Żubrówka                                                                                                         7 zł 

Wiśniówka                                                                                                        7 zł 

Żołądkowa gorzka, z miętą                                                                              7 zł 

Śliwowica                                                                                                       10 zł 



Tequila Gold, Silver                                                                                        12 zł 

Rum 40 ml. 
Bacardi                                                                                                            10 zł 
Gin Seagrams                                                                                                    8 zł 

Whisky 40 ml. 

Johnnie Walker red                                                                                         11 zł 
Johnnie Walker blac                                                                                       17 zł 

Jim Beam                                                                                                        12 zł 

Ballantine‘s                                                                                                    12 zł 

Jack Daniels                                                                                                   14 zł 

Singleton of Dufftown 12 YO                        21 zł 

Koniak & Brandy 40 ml. 

Hennsessy                                                                                                        19 zł 
Stock  84                                                                                                           9 zł 
Metaxa *****                                                                                                 10 zł 
 

Drinki                                                          
Mojitto                                                  18 zł              

Cuba Libre                                      15 zł              

Tequila Sunrise                       17 zł 

Błękitna Laguna                               15 zł              

Margarita                           19 zł 

Long Island Iced Tea                            26 zł 

Rajska Noc                                           19 zł 

Malibu soul                    15 zł 

White Russian                                       16 zł             

Pina Colada                         18 zł 

Krwawa Mery                      13 zł     

 

Shot 

B 52                                                                    18 zł 

Kamikadze                                                                   20 zł 

Wściekły pies                                                           7 zł 



Teraz Polska                                                            7 zł 
Tequila Bum Bum                                                         12 zł 
 

 


