ZUPY soup
Krem pomidorowy z serem Emilgrana
Tomato soup with Emilgrana cheese

11,00

Żurek z białą kiełbasą i jajkiem
White borsch with egg

13,00

DANIA OBIADOWE main dishes
Kacza pierś z nadzieniem wątróbkowo-rodzynkowym w sosie z migdałami,
kluski śląskie, buraczki
Duck breast stuffes with liver and raisins, almond sauce, tipical polish noodles, beets

44,00

Roladki drobiowe ze szpinakiem, ziemniaki, surówka z białej kapusty
Chicken roulade with spinach, potatoes, cabbage salad

38,00

Kotlet schabowy, ziemniaki, surówka z białej kapusty
Pork chop, potatoes, cabbage salad

31,00

Wszystkie dania z karty mogą zawierać substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji. Lista alergenów
dostępna w barze.

PIEROGI DOMOWE home made dumplings (6 sztuk/ pieces)
Pierogi z mięsem serwowane z boczkiem i cebulą
Dumplings with meat

21,00

Pierogi ruskie serwowane z boczkiem i cebulą oraz jogurtem
Rusian-style dumplings with yogurt

20,00

Kapusta zasmażana
Fried cabbage

6,00

Pierogi z jagodami serwowane z kremowym jogurtem
Dumplings with blueberries with yogurt

22,00

NALEŚNIKI pancakes (2 sztuki/ pieces)
Naleśniki z kurczakiem i warzywami
Pancakes with chicken and vegetables

20,00

Naleśniki z serem, malinami i bitą śmietaną
Pancakes with cottage cheese, fruits and whipped cream

20,00

PLACKI cakes (3 sztuki/ pieces)
Placki ziemniaczane z kremowym jogurtem
Potato pancakes with yogurt

15,00

DESERY dessert
Puchar lodowy z owocami i bitą śmietaną
Ice cream dessert with fruits and whipped cream

20,00

Panna cotta waniliowa z musem malinowym
Panna cotta with raspberries mousse

15,00

Lody cynamonowe z ciepłym sosem śliwkowym
Cinnamon ice-cream with warm plum sauce

20,00

Kulka lodów (wanilia, czekolada, truskawka)
Ice cream (vanilla, chocolate, strawberry)
Pytaj o ciasto domowe
Ask for home-made cake

4,00
12,00

NAPOJE ZIMNE cold drinks
Sok świeżo wyciskany z pomarańczy lub grejpfrutów (250 ml)
Fresh squeezed juice from oranges or grapefruit

13,00

Sok jabłkowy 100%, naturalnie mętny (250 ml)
100% apple juice, naturally cloudy

7,00

Sok pomarańczowy /pomidorowy /z czarnej porzeczki Hortex (250 ml)
Orange /tomato /black currant juice

5,00

Woda mineralna gazowana/ niegazowana (250 ml)
Mineral water frizzy/ still

5,00

Coca cola, sprite, (puszka 330 ml/ can )

7,00

Ice tea (250 ml)
lemon

7,00

Koktail owocowy na jogurcie (250 ml)
Fruit coctail

14,00

Kawa mrożona z kulką lodów waniliowych (250ml)
Ice coffee

14,00

Kwas chlebowy Obolon (250ml)
Kvass,

7,00

NAPOJE GORĄCE hot drinks
Herbata cynamonowa z konfiturą malinową i pomarańczą
Black tea with cinnamon, cloves, raspberries and oranges

12,00

Herbata liściasta, czarna, cynamonowa
Cinnamon leaf black tea

9,00

Herbata liściasta, zielona
Pure leaf green tea

9,00

Herbata liściasta, zielona z mango i płatkami bławatka, słonecznika, róży
Leaf green tea with mango and cornflower, sunflower and rose petals

9,00

Herbata liściasta, zielona, jaśminowa
Leaf green tea with jasmine

9,00

Herbata rooibos z czarnymi porzeczkami, jagodami, truskawkami i wiśniami
Rooibos with red fruits

9,00

Herbata czarna Dilmah, ekspresowa
Dilmah black tea

7,00

Herbata zielona, miętowa Dilmah, ekspresowa
Dilmah green mint tea

7,00

Kawa Segafredo
Coffee

7,00

Espresso

7,00

Cappucino

9,00

Latte
Syrop do kawy (amaretto, orzechowy)

11,00
1,00

PIWA beer
Piwo Tyskie (0,5l/ 0,3l)
Piwo Bavaria-bezalkoholowe (but 0,33l)
Non-alcoholic beer

9,00/ 7,00
8,00

Piwo SzałPiw – Elegant z Mosiny (but. 0,5l)
12,00
Piwo z poznańskiego browaru kontraktowego, dolnej fermentacji. Piwo w stylu klasycznego czeskiego pilsa.
Piwo AleBrowar – Lady Blanche (but. 0,5l)
12,00
Polskie piwo górnej fermentacji; niepasteryzowane. Orzeźwiające piwo w stylu Witbier o pomarańczowej barwie,
zmętnione o pełnej fakturze. Idealne na ciepłe dni.
Piwo Fullers London Porter (but. 0,5l)
13,50
Ciemne piwo górnej fermentacji z angielskiego browaru Fullers. Lekkie, ale treściwe w smaku o urzekająco
czekoladowym aromacie.

