klasyczna

8zł

JAJECZNICA (200g) (1, 2, 3, 6)...............................................................
na maśle (2 jajka), pieczywo, masło

JAJKA NA BEKONIE (250g) (1, 2, 3, 6)..................................

12zł

KIEŁBASA SMAŻONA (250g) (1).........................................

12zł

sadzone 2 jajka, bekon, pieczywo, masło

serwowana z cebulą (2 sztuki), pieczywo, masło

TRADYCYJNY SCHABOWY XXL (450g) (1, 3, 7)

32zł

GOLONKA ZAPIEKANA (1000g) (1, 7)...........................

37zł

serwowany z ziemniaczkami opiekanymi i bukietem surówek

pod francuską musztardą, serwowana na zasmażanej kapuście,
z chrzanem, musztardą i pieczywem

FILET DROBIOWY GRILLOWANY (400g) (7) 28zł

serwowany z bukietem warzyw na gorąco i opiekanymi ziemniakami

BUFET ŚNIADANIOWY (1, 2, 3, 6)................................................... 22zł

18zł

PÓŁMISEK ŚNIADANIOWY (1, 2, 3, 6).................................

WĄTRÓBKA Z CEBULĄ (400g) (7).................................. 26zł

serwowana z opiekanymi ziemniaki i bukietem surówek

PLACEK PO WĘGIERSKU (450g) (1, 3)....................... 31zł

28cm

MARGHERITA ...........................................................................................................

19zł

34zł

ŻEBERKA W MIODZIE (400g) (3, 7, 9)............................... 45zł

FUNGHI.....................................................................................................................................

20zł

34zł

SALAMI......................................................................................................................................

21zł

36zł

PROSCIUTTO.............................................................................................................

21zł

35zł

HAWAII ...................................................................................................................................

24zł

38zł

VEGETARIANA.......................................................................................................

23zł

38zł

CAPRICIOSA...............................................................................................................

23zł

37zł

AL CAPONE....................................................................................................................

25zł

39zł

MAMMA MIA.............................................................................................................

26zł

42zł

CARAMMBA bardzo ostra .........................................................................

26zł

42zł

SPINACCI............................................................................................................................

25zł

41zł

BROCCOLI.........................................................................................................................

25zł

45zł

QUATTRO FROMAGGI.......................................................................

25zł

45zł

MEXICANA......................................................................................................................

26zł

46zł

ABIS....................................................................................................................................................

26zł

46zł

CARLOS....................................................................................................................................

25zł

45zł

ZŁOTY KURCZAK............................................................................................

26zł

46zł

GYROS........................................................................................................................................

26zł

46zł

PARMA.......................................................................................................................................

28zł

54zł

PIECZYWKO

15zł

(3, 7, 9)........................................................................

grillowane warzywa, ziemniaki z gzikiem, sos

żeberka, grillowane warzywa, zapiekane ziemniaki,
sałatka szefa i sosy

STEK ANTRYKOT / ROSTBEF

(1, 3, 7, 9).........................

59zł

STEK 250gr, ziemniaczki zapiekane lub ziemniak z gzikiem, mix sałat,
sos barbecue i czosnkowy

STEK ANTRYKOT / ROSTBEF FIT (1, 3, 7, 9).......... 65zł

STEK 250gr, warzywa grillowane, mix sałat, sos barbecue i czosnkowy

GULASZ Z KLUSKAMI (300g) (1, 3, 7)................................... 28zł
NUGETSY DROBIOWE (200g) (1, 3, 6)..............................
w panierce kukurydzianej, frytki, surówka
SPAGHETTI DZIECIĘCE (200g) (1, 2, 3)...........................
sos bolognese, ser żółty

15zł

PSTRĄG TRADYCYJNY (450g) (1, 3, 4, 7)....................
ŁOSOŚ Z PIECA (400g) (4)..................................................................

38zł

PIEROŻKI (1, 2, 3)................................................................................................................. 10zł
pierożki ruskie (6 sztuk) serwowane ze śmietaną

PIEROGI RUSKIE (10 szt.) (1, 2, 3).................................................

18zł

PIEROGI TYROLSKIE (8 szt.) (1, 3, 7, 9)...............................

19zł

serwowane z rumianą cebulą i kwaśną śmietaną

Pierogi z kapustą kiszoną, boczkiem, serem ricotta, cebulką i
białym winem, podawane z parmezanem i szczypiorkiem

SER SMAŻONY (400g) (1, 2, 3)...........................................................
ROSÓŁ (200ml) (1, 3, 7).........................................................................................
tradycyjny z makaronem

12zł

SPAGHETTI CARBONARA (500g) (1, 2, 3).............

FLAKI WOŁOWE (250ml) (1, 3, 7)................................................

15zł

ŻUREK (250ml) (1, 2, 3, 7)......................................................................................
staropolski z jajkiem i kiełbasą

18zł

ZUPA WĘGIERSKA (250ml) (7).............................................. 18zł
podawana w kociołku, na bulinie warzywnym,
mięso wołowe, cebula, papryka
ZUPA DNIA (250ml).....................................................................................

9zł

24zł

serwowany z żurawiną, frytkami i bukietem surówek

26zł

śmietana, bekon i jajko

SPAGHETTI BOLOGNESE (500g) (1, 2, 3, 7).............. 25zł
sos pomidorowo-mięsny, parmezan

RIGATONI BROCCOLI (500g) (1, 2, 3)..............................

28zł

RIGATONI GYROS (500g) (1, 2, 3)..............................................

26zł

Sos pomidorowy, pieczarki, ser

Sos pomidorowy, salami, ser

Sos pomidorowy, szynka, ser

Sos pomidorowy, szynka, pieczarki, ananas, ser

Sos pomidorowy, szynka, pieczarki, ser

smażony w panierce z ziołami, frytkami i bukietem surówek

na ratatouille warzywnym, z opiekanymi ziemniakami

Sos pomidorowy, pomidory, ser

Sos pomidorowy, pieczarki, papryka, cebula, ser

kluski śląskie serwowane z gulaszem wieprzowym i bukietem surówek

38zł

45cm

39zł

WARZYWA WEGE

placki ziemniaczane z gulaszem wieprzowym i bukietem surówek

17zł

rodzinna

BURGER VEGE (1, 3, 6)........................................................................................... 23zł
bułka pszenna z sezamem, ser gouda smażony, pomidor,
ogórek konserwowy, czerwona cebula, sałata, autorski sos
BURGER KLASYCZNY (1, 2, 3)............................................................ 24zł

bułka pszenna z sezamem, soczysta sezonowa wołowina, plaster sera
pomidor, ogórek konserwowy, czerwona cebula, sałata, autorski sos

BURGER PIKANTNY (1, 2, 3).................................................................... 25zł

bułka pszenna z sezamem, soczysta sezonowa wołowina,
boczek grillowany, papryczka jalapeno, pomidor, ogórek konserwowy,
czerwona cebula, sałata, autorski sos

BURGER BIG (1, 2, 3)...................................................................................................

34zł

bułka pszenna z sezamem, PODWÓJNA soczysta sezonowa wołowina,
boczek grillowany,papryczka jalapeno, pomidor, ogórek konserwowy,
czerwona cebula, sałata, autorski sos

FRYTKI DO BURGERA (150g) (1, 2, 3).................................
W ZESTAWIE

7zł

Sos pomidorowy, szynka, pieczarki, cebula, ser
Sos pomidorowy, szynka, pieczarki, papryka,
cebula, ser

Sos pomidorowy, cebula, boczek, peperoni, ser
Sos pomidorowy, szpinak, boczek, papryka, ser
Sos pomidorowy, szynka, brokuły, kukurydza, ser
Sos pomidorowy, ser mozzarella, ser feta,
ser camembert, ser gorgonzola

Sos pomidorowy, cebula, czosnek, boczek,
sos boloński, kukurydza, papryka, ser

filet z kurczaka, brokuły, śmietana, parmezan

Sos pomidorowy, szynka, brokuły, kukurydza,
pomidor, sos bianes, ser

marynowana wieprzowina z grilla, cukinia,
cebula czerwona, papryka, pieczarki,
sos pomidorowy, parmezan

Sos pomidorowy, pieczarki, szynka, salami,
pepperoni, ser

SZARLOTKA (250g) WYRÓB WŁASNY (1, 2, 3)...........
tradycyjna szarlotka z bitą śmietaną
PIECZONE OSCYPKI(2 szt,) (1, 2).........................................
Oscypki owinięte bekonem serwowane
z sosem Cumberland

14zł

DESKA SERÓW (300g) (1, 2)...............................................................
4 smakowe sery, pieczywo, masło

17zł

PÓŁMISEK WĘDLIN (400g) (1, 2).............................................. 25zł
Deska wędlin wszelakich z piklami, masło, pieczywo
TATAR (400g) (1, 2, 3, 7)...........................................................................................
Mięso wołowe, ogórek konserwowy, cebula,
pieczarki, żółtko, grzanki

27zł

15zł

SAŁATKA ala GRECKA (300g) (2).......................................... 23zł
sałata lodowa + mix sałat, ogórek, pomidor, cebula,
ser feta, oliwki, sos vinegrette

SERNIK (180g) WYRÓB WŁASNY (1, 2, 3, 5).............................. 18zł
ciasto wyrób własny z rodzynkami podane
z bitą śmietaną

SAŁATKA VENEZIA (300g) (2)........................................................... 25zł
sałata lodowa + mix sałat, ogórek, pomidor, cebula, ser, szynka,
jajko gotowane, oliwki, sos czosnkowy lub sos vinegrette

CIEPŁE MALINY Z LODAMI (2, 3).....................................
gorące maliny z lodami (2 gałki)

17zł

PUCHAR LODOWY DZIECIĘCY (2, 3)..................
2 gałki lodów, owoce, bita śmietana

14zł

PUCHAR LODOWY BIG (2, 3)...................................................
4 gałki lodów, owoce, bita śmietana

24zł

KOKTAJL MALINOWY (250ml) ..............................

15zł

SAŁATKA TAWERNA (300g) (2, 3, 5, 6)...................................... 27zł
sałata lodowa + mix sałat, ogórek, pomidor, cebula,
grillowane polędwiczki drobiowe, ser pleśniowy,
prażone orzeszki ziemne, sos czosnkowy lub sos vinegrette
SAŁATKA GYROS (300g) (2, 5, 6)...................................................... 29zł
mix sałat, marynowana wieprzowina z grilla, pomidor,
kukurydza, cebula czerwona, papryka, ogórek konserwowy,
grzanki, sos czosnkowy lub sos vinegrette

Sos pomidorowy, filet z kurczaka, brokuły,
kukurydza, ser

Sos pomidorowy, marynowana wieprzowina z grilla,
papryka, kukurydza, ogórek konserwowy, pieczarki,
cebula czerwona, ser
Sos pomidorowy, pomidory koktajlowe, oliwki,
szynka dojrzewająca, rukola, ser feta, ser mozzarella
klasyczne

ALERGENY: 1. Zboża zawierające gluten 2. Skorupiaki i produkty pochodne 3. Jaja i produkty pochodne
4. Ryby i produkty pochodne 5. Orzeszki ziemne (arachidowe) 6. Soja i produkty pochodne
7. Mleko i produkty pochodne 8. Orzechy 9. Seler i produkty pochodne 10. Gorczyca i produkty pochodne
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne 12. Dwutlenek siarki 13. Łubin 14. Mięczaki

Zgodnie z informacjami od producentów użyte produkty gotowe (np. kakao, herbata, dżem, ketchup, koncentrat
pomidorowy, produkty z mięsa) mogą zawierać śladowe ilości alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi,
orzechów, selera i gorczycy.
Dodatkowo w wędlinach zakupionych od producenta śladowo mogą wystąpić: soja, gluten, seler.

.............................................................................................................

MIĘSNE I SEROWE
3zł

6zł

WARZYWNE
2zł

sos czosnkowy/BBQ .......................

4zł
3zł

