
PRZYSTAWKI 
Tatar z polędwicy wołowej 
z piklowanymi grzybami shimei, ogórkiem 
i domowym majonezem szczypiorkowym                57 zł

Mix świeżych sałat z pieczonym burakiem, 
grillowanym bakłażanem, gruszką 
i pieczonym kozim serem                                     39 zł

Mix świeżych sałat z pieczona wołowiną, 
marynowanym ogórkiem w pomarańczach 
oraz pomidorkami koktajlowymi                               39 zł 

ZUPY 
Zupa cebulowa z pomidorami i boczkiem podana 
z grzanką z bazyliowym pesto i parmezanem          17 zł

Krem czosnkowy z serem mimolet, 
szczypiorkiem i ziołowymi grzankami                       18 zł

Żurek na domowym zakwasie 
z ziemniakami, kiełbasą i jajkiem                               19 zł 

Barszcz czerwony z uszkami z mięsem                    20 zł

Rosół drobiowy z makaronem / 
z pierożkami z mięsem                                    17 zł / 19 zł

DANIA GŁÓWNE
Burger wołowy w bułce naszego wypieku 
z serem cheddar, pomidorem, piklowaną 
czerwoną cebulą podany z frytkami stekowymi      54 zł

Sztuka mięsa wołowego w sosie chrzanowym 
z ziemniakami puree oraz buraczkami zasmażanymi   65 zł 

Tradycyjny kotlet schabowy 
z ziemniakami i zasmażaną kapustą                         45 zł 

Szaszłyk drobiowy z boczkiem, frytkami,
sosem tzatziki i surówką z białej kapusty                 47 zł

Stek z kurczaka z masłem ziołowym podany 
na pieczonych ziemniakach z warzywami                39 zł

Rumiane żeberko pieczone w miodzie, 
podane z opiekanymi ziemniakami 
oraz zasmażaną kapustą                                           69 zł 

Golonka duszona w piwie i czosnku z preclem 
bawarskim oraz zasmażaną kapustą kiszoną            72 zł

Golonka pieczona z opiekanymi ziemniakami 
oraz chrzanem i musztardą                                       69 zł

Pstrąg z patelni z frytkami stekowymi 
oraz mixem sałat                                                       64 zł

Sandacz smażony na maśle, 
podany z czarną soczewicą na puree z pasternaka 
oraz brukselką i świeżymi pomidorkami                   64 zł 

Pappardele z kurczakiem oraz bazyliowym pesto 
i suszonymi pomidorami                                           39 zł

Tagliatele z policzkiem wieprzowym i grzybami shimei 
w sosie śmietanowym z grubo mielonym pieprzem    41 zł

Czarne spaghetti z krewetkami, salami spianata piccante 
i pomidorkami koktajlowymi                                    49 zł

Tradycyjne placki ziemniaczane* 
z kwaśną śmietaną / z gulaszem                  27 zł / 34 zł
*nie serwujemy w niedziele i święta 

U NAS LEPIONE
Pierogi ruskie z masłem i cebulą                               27 zł 
Pierogi z mięsem okraszone cebulą i boczkiem       29 zł 
Pierogi z kapustą i grzybami                                    26 zł 

DLA DZIECI  
Panierowany filet z kurczaka z frytkami 
i surówką z marchewki                                              35 zł
Burger z filetem z kurczaka z frytkami                     37 zł 
Frytki z batatów z domowym majonezem              24 zł 

NASZE SPECJAŁY NA WYNOS 

Żurek na domowym zakwasie 
z kiełbasą i boczkiem 900 ml                                       35 zł 

Barszcz czerwony 900 ml                                             26 zł

Zupa grzybowa 900ml                                                 36 zł

Flaczki wołowe 900 ml                                                 47 zł 

Bigos myśliwski 650 g                                                  49 zł

Beef Strogonof 900 ml                                                 53 zł

Kapusta zasmażana 850 g                                           25 zł

Buraczki zasmażane 900 g                                          32 zł

Boczek w majeranku  340 g                                         26 zł

Szynka w czosnku niedźwiedzim 340 g                      27 zł

Nóżki wieprzowe w galarecie 340 g                            20 zł

Pasztetowa ze skwarkami 340 g                                  22 zł

Pieczeń rzymska 340 g                                                 32 zł

Pasztet wieprzowy z podgrzybkiem 340 g                  29 zł

Smalec z jabłkiem 200 g                                               18 zł

Pate z wątróbek drobiowych 200 g                             22 zł

Pasztet z cukinii 310 g                                                  29 zł

Chochołowe smarowidło 310 g                                    22 zł

Pasta ze słonecznika 200 g                                          23 zł

Syrop miodowo-cytrynowo-imbirowy 250ml                40 zł

Chleb domowy 
pszenno-żytni na zakwasie 1 kg                                   17 zł

Chleb domowy z czarnuszką 1 kg                                17 zł

POLECAMY:

MIODY Z PASIEKI  RODZINY SADOWSKICH 

Miód z maliną 430g                                                     45 zł 

Miód z pomarańczą i goździkami 430g                      45 zł 

Miód z żurawiną 430g                                                  45 zł 

Miód z pigwą 430g                                                      45 zł

Miód z rokitnikiem 430g                                              45 zł

Miód z cytryną 430g                                                   45 zł

OLEJ SMAKOWY 
MANUFAKTURA ŁAGOWSKI  250 ml                    40 zł
lubczykowy / porowy / pomidorowy / 
wędzone warzywa

NAPOJE Z IMNE 
Woda mineralna 0,3l / 0,7l                                    9 zł / 19 zł 

Sok owocowy Toma 0,2l                                               9 zł 

Pepsi / Tonic / 7up / Mirinda 0,2l                                 11 zł 

Kwas chlebowy 0,3l                                                      19 zł 

Podpiwek 0,3l                                                               19 zł 

Kompot domowy 0,4l / 0,7l                                  8 zł / 14 zł

ŚWIEŻO WYCISKANE SOKI 

Pomarańczowy 0,4l                                                       23 zł  

Grejpfrutowy 0,4l                                                          23 zł 

Pomarańcza, grejpfrut 0,4l                                          23 zł
marchew,  jabłko  0,4l                                                  19 zł

Marchew, pomarańcza, 
cytryna, imbir 0,4l                                                        19 zł

NAPOJE GORĄCE 

Dzbanek herbaty 0,4l                                                    11 zł  
(czarna / owocowa / zielona) 

Dzbanek herbaty z syropem 
miodowo-cytrynowo-imbirowym                              14 zł

Espresso / kawa czarna                                             10 zł

Podwójne espresso                                                    14 zł

Kawa biała / cappuccino                                            12 zł 

Latte macchiato                                                          14 zł

Flat white                                                                    16 zł

NAPOJE ROZGRZEWAJĄCE 

Lemoniada jabłkowa 
z suszonymi jabłkami i cynamonem 0,4l                    20 zł

Lemoniada gruszkowa z rozmarynem 0,4l                20 zł

Herbata z miodem, pomarańczą, 
goździkami i sokiem malinowym 0,4l                          22 zł

Grzane wino z pomarańczą 0,15l                                  21 zł

PIWO LANE 

Kasztelan 
niepasteryzowany 0,3l / 0,5l                                13 zł / 17 zł 

Żatecky Svetly Leżak 0,3l / 0,5l                           13 zł / 17 zł 

PIWA BUTELKOWE 

Żatecky Cerny 0,5l                                                       19 zł

Okocim Klasyczna Pszenica 0,5l                                  21 zł

Grimbergen Double Ambrée 0,33l                               19 zł

Grimbergen Blanche 0,33l                                            19 zł

Grimbergen Blonde 0,33l                                             19 zł

Carlsberg 0% 0,5l                                                         21 zł

Chochołowa SpizarniaNapojeMenu


