Bohaterowie wkładki
hej, jestem tu nowy!

Krem z białych warzyw – 11,50 zł
z chrupiącym bekonowym chrustem
mówią, że warto mnie spróbować…
Chłodnik litewski - 10,50 zł
na bazie botwinki, z jajkiem i świeżym koperkiem
konkretny ze mnie gość!

Schabowy z jajkiem sadzonym – 25 zł
oprószony aromatycznym szczypiorkiem
a my jesteśmy super delikatne...

Polędwiczki z kurczaka w aksamitnym sosie - 23 zł
na bazie suszonych pomidorów
weź mnie, jeśli lubisz ostre!

Hot burger z frytkami i surówką – 40,50 zł
między chrupiącymi bułkami wołowina, papryczka jalapeño, pomidor,
czerwona cebula, rukola i musztardowo - jogurtowy dressing
ja będę idealna na osłodę!

Karmelowe caffe latte – 17 zł
z syropem karmelowym, bitą śmietaną i wiórkami czekoladowymi
a ja Cię orzeźwię...

Lemoniada owocowa - 9 zł
zapytaj kelnera o dzisiejszy smak lemoniady

śniadania

Hankowe – 17,50 zł
(jajecznica na maśle, twarożek, masło, pieczywo)
Bacowe – 20,50 zł
(jajecznica na boczku lub szynce, twarożek, masło, pieczywo)
Drwala – 27 zł
(jaja sadzone, bekon, ogórek kiszony, papryka, twarożek, masło, pieczywo)
zakąski

Chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym - 16,50 zł
Krążki cebulowe z sosem czosnkowym – 14 zł
Śledź w oleju lnianym z cebulą – 25 zł
zupy

Rosół – 13 zł
Żurek z jajkiem i kiełbasą – 16,50 zł
Flaki wołowe – 17 zł
Borowikowa z łazankami – 16 zł
Kwaśnica – 14 zł
sałatki

Z kurczakiem – 29 zł
(bukiet sałat, kurczak, pomidorki koktajlowe, ogórek, grzanki ziołowe,
sos vinaigrette lub czosnkowy do wyboru)
Cezar – 32 zł
(bukiet sałat, grillowana pierś kurczaka, chrust z boczku, grzanki ziołowe,
grana padano, sos cezar)
Z serem haluni – 32 zł
(szpinak, roszponka, grillowany ser haluni, pomidorki cherry, oliwki,
czerwona cebula, grzanki, sezamowo – balsamiczny dressing)
dania dla dzieci

Rosołek – 8,50 zł
Filet z kurczaka panierowany z frytkami i ketchupem – 20 zł
Mini margherita – 14 zł
Kolorowy deser lodowy – 14,50 zł
(lody śmietankowo – truskawkowe z bitą śmietaną i kolorową posypką)

Jakub poleca

Policzki wołowe z sosem na bazie czerwonego wina – 43 zł
Żeberka na ostro z sosem chrzanowym – 36 zł
Burger wołowy z frytkami – 40,50 zł
(wołowina, bekon, rukola, pomidor, ogórek kiszony, karmelizowana cebula,
sos szefa, surówka z białej kapusty)
Placek ziemniaczany z gulaszem wołowym – 35 zł
Placki ziemniaczane na trzy smaki – 28 zł
(z sosem kurkowym, cacykami i śmietaną)
Zapiekanka Maryny – 17 zł
(bagietka, pieczarki, mozzarella, sos, biała kapusta, ogórek, papryka, pomidor,
czerwona cebula, szczypiorek)
Naleśniki z serem i musem malinowym – 24 zł
z wieprza

Kotlet schabowy tradycyjny – 21 zł
Kotlet kasztelański – 25 zł
(kotlet schabowy zapiekany z pieczarkami i serem)
Golonka na kapuście z chrzanem – 44 zł
Polędwiczka wieprzowa z sosem kurkowym – 33 zł
z drobiu

Filet z kurczaka panierowany – 22,50 zł
Filet z kurczaka panierowany z sosem kurkowym – 29 zł
Grillowana pierś z kurczaka z sosem cacyki – 27 zł
Chrupiące polędwiczki z kurczaka z sosem czosnkowym – 24 zł
ryby

Pstrąg z pieca w ziołach – 36 zł
Grillowany stek z łososia - 47 zł
(z masłem czosnkowym, na szpinaku z suszonymi pomidorami)

pierogi ręcznie lepione

Ruskie z cebulką lub smażone – 23,50 zł
Z ricottą i kurkami z oliwą z oliwek i grana padano – 29 zł
Ze szpinakiem i serem z kremowym sosem – 26 zł
Z mięsem i kapustą z grzybami z cebulką lub smażone – 25 zł

dodatki

Barek sałatkowy – 9 zł
Ziemniaki z wody – 6,50 zł
Ziemniaki opiekane – 7,50 zł
Frytki – 8 zł
Kopytka ręcznie lepione – 9,50 zł
Kasza gryczana z cebulką – 8 zł
Zsiadłe mleko – 7,50 zł
Pieczywo – 4 zł
pizza (mała / duża)

Margherita – 20,50 zł / 30 zł
(sos pomidorowy, mozarella)
Pepperoni – 27 zł / 38 zł
(sos pomidorowy, mozarella, pepperoni)
Na ostro – 29 zł / 40zł
(sos pomidorowy, mozarella, grillowany kurczak, papryczka jalapeno, pieczarki,
papryka, czerwona cebula)
Juhasa – 30 zł / 41 zł
(sos pomidorowy, mozarella, szynka, salami, pieczarki, papryka, czerwona cebula)
Parma – 32,50 zł / 44 zł
(sos pomidorowy, mozarella, szynka parmeńska, grana padano, rukola)
Dodatkowy sos – 3 zł
(czosnkowy lub pomidorowy)
desery

Szarlotka na ciepło – 17,50 zł
(z gałką lodów śmietankowych i bitą śmietaną)
Sernik na ciepło z wiśniami – 18,50 zł
Deser lodowy – 20 zł
(lody śmietankowo – czekoladowe z musem malinowym i bitą śmietaną)
soki świeżo wyciskane

Pomarańczowy lub grejpfrutowy – 16,50 zł
Pogromca zmęczenia 300 ml – 18 zł
(jabłko, pomarańcza, cytryna)

napoje zimne

Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7 up, Schweppes Tonic 200 ml – 7,50 zł
Pepsi, Mirinda, 7 up 500 ml – 9,50 zł
Toma 200 ml (jabłko, pomarańcza) – 6,50 zł
Toma 330 ml (jabłko, pomarańcza, czarna porzeczka) – 7,50 zł
Toma 1l (jabłko, pomarańcza) – 14,50 zł
Lipton Ice Tea 500 ml (cytrynowa, brzoskwiniowa, zielona herbata) – 10 zł
Krystaliczne źródło (gazowana / niegazowana) 300 ml – 6 zł
Karafka wody z cytryną i miętą – 11 zł
Kwas chlebowy 330 ml – 11 zł
napoje gorące

Herbata Dilmah – 7 zł
Herbata Dilmah smakowa – 7,50 zł
(zielona, cytrynowa, malinowa, miętowa, earl grey)
Herbata zimowa - 13,50 zł
Espresso - 7,50 zł
Kawa czarna - 8,50 zł
Kawa z mlekiem – 9,50 zł
Cappuccino – 11,50 zł
Caffe Latte – 13 zł
Kawa mrożona – 15 zł
wino

Wino Jakuba 150 ml – 9 zł / karafka 750 ml – 35 zł
(białe, czerwone – półwytrawne)
Echo Falls 150 ml – 10,50 zł / 750 ml – 44 zł
(białe, czerwone, różowe – półwytrawne)
Sutter Home 150 ml – 16 zł / 750 ml – 68 zł
(białe, czewone - wytrawne)
Prosecco Mionetto 750 ml – 49 zł
(musujące – wytrawne)
piwo

Tyskie Gronie z beczki 300 ml – 8,50 zł / 500 ml – 9,50 zł
Pilsner Urquell 500 ml – 13,50 zł
Książęce 500 ml – 11,50 zł
(Złote Pszeniczne, Czerwony Lager, Ciemne Łagodne)

Lech Premium 500 ml – 10,50 zł
Kozel Lezak 500 ml – 10,50 zł
Tyskie Gronie 500 ml – 10 zł
Lech Free bezalkoholowy 330 ml – 9,50 zł
grzańce

Piwo grzane - 13,50 zł
Białe lub czerwone wino grzane – 13 zł
drinki

Mojito 300 ml – 18,00 zł
(woda gazowana, rum, mięta, limonka, cukier trzcinowy)
Aperol Spritz 200 ml – 21,50 zł
(aperol, prosecco, woda gazowana, pomarańcza)
Wściekły pies 40 ml – 10 zł
(wódka, syrop malinowy, tabasco)
Ciupagą w plecy 2 x 40 ml – 15 zł
(wódka, syrop blue curacao, grenadina)
Szarlotka 120 ml – 12 zł
(żubrówka z trawą, sok jabłkowy, laska cynamonu)
Mojito bezalkoholowe 300 ml – 13 zł
(woda gazowana, limonka, cukier trzcinowy, mięta)
wódka

Soplica 40 ml – 7,00 zł / 500 ml – 61 zł
(Szlachetna/Wiśniowa/Malinowa/Pigwowa)
Biały Bocian 40 ml – 7,50 zł / 500 ml – 66 zł
Stumbras 40 ml – 8,00 zł / 500 ml – 72 zł
Finlandia 40 ml – 8,50 zł / 500 ml – 76 zł
whisky

Ballantine’s 40 ml – 14,50 zł
Jack Daniel’s 40 ml – 15,50 zł
Johnnie Walker Black 40 ml – 19,50 zł

danie wegetariańskie
karta gramatur i alergenów dostępna u obsługi

