
 
 

Zestawy z daniami 
regionalnymi: 

1. Barszcz biały, kluchy prażuchy ze skwarkami, kompot  
        300g  17,00 zł 

2. Zalewajka z jajkiem, schab duszony w kapuście z ziemniakami, 
kompot       450/120g 25,00 zł 
 

3. Kapuśniak na żeberku, bitki wołowe z ziemniakami i ćwikłą,        
woda mineralna      440/120g 27,00 zł 
 

4. Zupa grzybowa, kaczka pieczona z ziemniakami obsmażanymi i 
surówką z kapusty czerwonej, woda mineralna  440/120g 33,00 zł 

 

 

 

Zestawy obiadowe z przystawką: 
1. Terrine rybne z łososia, polędwiczka wieprzowa w sosie z porów z 

ziemniakami gotowanymi i mieszanymi sałatami, woda mineralna
        450/120g 31,00 zł 

 
 

2. Pasztet wieprzowy ze śliwką i sosem żurawinowym, stek wieprzowy w 
pikantnym sosie z frytkami i mizerią, woda mineralna   

440/120g 30,00 zł 

 

 

 



 

Podstawowe zestawy 

obiadowe: 
 
 

1. Zupa jarzynowa, grillowany filet z kurczaka z ziemniakami i 
surówką z marchewki, woda mineralna 400/100g 21,00zł 

 
 
 

2. Zupa pieczarkowa, kotlet z kurczaka z ziemniakami i surówką z 
kapusty pekińskiej, woda mineralna   400/100g 21,00zł 

 
 
 
 

3. Barszcz czerwony z jajkiem, schab pieczony w sosie własnym z 
kopytkami i surówką z kapusty kiszonej, woda mineralna 
        370/100g 23,00zł 

 
 
 

4. Zupa cebulowa z grzankami, indyk pieczony w sosie z ryżem i 
warzywami gotowanymi, woda mineralna  400/120g 23,00zł  

 
 
 
 

5. Krem pomidorowy z grzankami, kurczak w boczku z ziemniakami 
obsmażanymi i surówką z marchewki, woda mineralna  
        390/120g 25,00 zł 

 
 
 
 

6. Żurek z jajkiem i kiełbasą, pieczeń wieprzowa z karczku, w sosie 
własnym z ziemniakami gotowanymi i ogórkiem kiszonym, 
kompot       420/120g 25,00 zł 

 
 
 

7. Rosół z makaronem, kotlet schabowy z ziemniakami i kapustą 
zasmażaną, kompot      420/120g 26,00 zł 

 
 
 

8. Krem z brokuł z grzankami, szynka wieprzowa duszona w sosie 
własnym z kopytkami i surówką z białej kapusty, kompot 
        370/100g 29,00 zł 

 
 
 
 

9. Zupa serowa z makaronem, stek z łososia w sosie cytrynowym  z 
ziemniakami gotowanymi i surówka z kapusty pekińskiej, kompot
        460/120g 30,00 zł 

 

 

 



 
 

Pomniejszone zestawy 
obiadowe 

(mniejsze porcje, przygotowujemy WYŁĄCZNIE dla dzieci do 12. roku życia) 

 

1. Zupa jarzynowa, grillowany filet z kurczaka z ziemniakami i surówką 
z marchewki, woda mineralna   330/80g 16,00 zł 
 

2. Zupa pieczarkowa, kotlet z kurczaka z ziemniakami i surówką z 
kapusty pekińskiej, woda mineralna   330/80 16,00 zł 
 
 

3. Rosół z makaronem, kotlet schabowy z ziemniakami i kapustą 
zasmażaną, kompot      330/80g 17,00 zł 
 
 

4. Zupa pomidorowa z makaronem, naleśniki z serem lub dżemem i bitą 
śmietaną, kompot      220g  16,00 zł 
 
 

5. Zupa jarzynowa z makaronem, zraziki w sosie pieczarkowym z 
ziemniakami i surówką z marchewki, kompot  350/100g 17,00 zł 
 
 

 

Na życzenie zestawy mogą być zmieniane a także można do każdego z tych 
zestawów dodatkowo domówić deser. 

Lody małe 7 zł / duże 10 zł 
Krem mrożony z sosem malinowym 10 zł 

Mus czekoladowy lub owocowy 9 zł 
Ciasto/ciasto z kremem 9/9 zł 

 
 

Istnieje możliwość porcjowania przy gościach drugiego dania np. indyki 
pieczone w całości, udźce cielęce lub wieprzowe, łosoś pieczony.  

Podajemy również potrawy z grilla w ogródku takie jak ( kiełbasa, kaszanka, 
kurczak w boczku, szaszłyki, pstrągi i inne). 

 


