
SZAKSZUKA Z PATELNI
Jajka (3szt) kładzione na cebuli, papryce, cukinii i pomidorach
pieczywo, herbata z cytryną

HERBATY

NAPOJE NA SŁOJE

PIWA

GORĄCA CZEKOLADA
GRZANIEC

Sok do piwa 

KAWY

Zapytaj co dzisiaj serwujemy w lunchu dnia

25 zł/250g

Herbata z cytryną
Herbata z cytryną i miodem
Herbata z sokiem owocowym
Herbata owocowa
Herbata miętowa
Herbata zielona
Herbata rozgrzewająca w zimie
Herbata mrożona w upalne dni

4 zł/250ml

6 zł/250ml

6 zł/250ml

6 zł/250ml

6 zł/250ml

6 zł/250ml

10 zł/250ml

10 zł/250ml

4,5 zł/250ml

5 zł/500ml

7 zł/250ml

7 zł/250ml

7 zł/330ml

9 zł/250ml

12 zł/250ml

12 zł/250ml

4 zł/50ml

4 zł/250ml

5 zł/250ml

6 zł/250ml

7 zł/250ml

8 zł/250ml

9 zł/250ml

11 zł
11 zł
11 zł
12 zł
12 zł
12 zł
14 zł
16 zł

12 zł
19 zł

4 zł

Kompot owocowy
Woda z cytryną
Woda gazowana/niegazowana
Lemoniada (w sezonie letnim)
Sok pomarańczowy
z zagęszczonego soku
pepsi/mirinda/7up/lipton
Sok wyciskany z lokalnych jabłek
Sok wyciskany z marchewki

Tyskie
Żywiec
Warka
Smädný mních
Kelt
Piwo słoikowe
Holba premium
Zlaty bażant

Piwo, goździki, cynamon, miód,sok malinowy,
pomarańcza, podawany na gorąco

Espresso
Kawa parzona
Americano
Kawa biała
Cappuccino
Caffe la�e
Caffe macchiato

9 zł/380ml

Inne zupy dostępne w lunchu dnia 9 zł/380ml

ZUPY W SŁOIKACH

Do wszystkich zup podajemy pieczywo własnego wypieku

ŻUREK
Z kiełbasą i jajkiem

9 zł/380mlROSÓŁ Z MAKARONEM
Dostępny w niedzielę

28 zł/150g mięsaFILET PANIEROWANY
Kotlet drobiowy, frytki oraz surówka

30 zł/130g mięsaPOLĘDWICZKI W ZIARNACH
Polędwiczki z kurczaka panierowane w ziarnach, frytki,
dip czosnkowy, surówka

30 zł/150g mięsaKURCZAK KOWALA
Filet drobiowy panierowany, sos chutney, mozzarella,
pomidor, przyprawy, ziemniaki i surówka (w sezonie zielona sałata w śmietanie)

28 zł/120g mięsaDE VOLAILLE
Do wyboru:
z masłem pietruszkowym,
z pieczarką i mozzarellą
frytki, surówka z pomidorów w śmietanie

9 zł/380mlPOMIDOROWA Z GALUSZKAMI

21 zł/2szt
sos pomidorowy, mięso wieprzowe, pieczarki, ryż, kasza gryczana, przyprawy

GOŁĄBKI PODKARPACKIE

25 zł/200g 
wątróbki drobiowej Podawana z ziemniakami i surówką

WĄTRÓBKA Z CEBULKĄ

28 zł/180g mięsaSOCZYSTA PIERŚ DROBIOWA
Pierś z kurczaka pod pierzynką z pieczarek i mozzarelli
posypana szczypiorkiem, ziemniaki, zestaw surówek

COŚ NA DOBRY POCZĄTEK DNIA

SAŁATKI

DANIA Z DROBIU

SAŁATKA Z GRILLOWANYM KURCZAKIEM
Grillowany kurczak, mix sałat, cukinia, papryka, pomidorki koktajlowe,
mozzarella, kukurydza, ziarna, sos francuski 

30 zł/300g

SAŁATKA Z ŁOSOSIEM
Mix sałat, łosoś, brzoskwinie, pomidorki koktajlowe, ser valbon, żurawina, orzechy

38 zł/300g

MOŻLIWOŚĆ WYMIANY ZIEMNIAKÓW na frytki, kaszę gryczaną, ryż

 Dostępne w środy w zestawach dnia (Ilość dań ograniczona)

Godz otwarcia pn - pt od 10 - 20
Sb - Nd 11 - 20

Serwowane przez nas potrawy są przygotowywane ze świeżych produktów, dlatego czas
oczekiwania może być nieco dłuższy.

marchewka, coleslaw, ćwikła 6 zł/100g

SURÓWKI STAŁE

CIASTO DNIA
Zmienne na każdy dzień

9 zł/porcja

WIĘKSZY WYBÓR SURÓWEK DOSTĘPNY W LUNCHU DNIA

DESERY

MENU

MIRUNA W CIEŚCIE

PIEROGI RUSKIE

MAKARONY

PIEROGI Z KAPUSTĄ KWASZONĄ
I PIECZARKAMI

PIEROGI Z MIĘSEM

JEŚLI JESZCZE NIE WYBRAŁEŚ

MIRUNA Z PIECA

ŻEBRO ADAMA

Frytki, sos chutney, surówka

Okraszone masłem

- TAGLIATELLE Z KURCZAKIEM,

 suszonym pomidorem i szpinakiem

- TAGLIATELLE Z ŁOSOSIEM i pomidorami

Okraszone prażoną cebulką

Wołowo - wieprzowe okraszone boczkiem, cebulką i szczypiorkiem

Zapiekana z cukinią, pomidorem, masłem czosnkowym,
cytryną i mozzarellą, ziemniakii, surówka

Żeberka w sosie BBQ, frytki belgijskie,
kapusta zasmażana

MOŻLIWOŚĆ WYMIANY ZIEMNIAKÓW na frytki, kaszę gryczaną, ryż

GULASZ WIEPRZOWY
Mięso wieprzowe, kasza gryczana, ogórek kiszony

25 zł/600g 

SZNYCEL 
Kotlet mielony wieprzowy, ziemniaki, buraczki

25 zł/600g 

35 zł/200g ryby

18 zł/12szt

NALEŚNIKI Z SEREM/DŻEMEM 18 zł/2szt

PLACKI ZIEMNIACZANE ZE ŚMIETANĄ 15 zł/3szt

30 zł/600g

35 zł/600g

20 zł/12szt

20 zł/12szt

35 zł/200g ryby

SCHABOSZCZAK
Kotlet schabowy panierowany po polsku z ziemniakami i kapustą zasmażaną

30 zł/200g mięsa

KOTLET SZEFA
Schabowy w panierce, sos pomidorowy, mozzarella, jajko sadzone,
 chips z boczku, ziemniaki, surówka

30 zł/150g mięsa

1/2 porcji 33 zł/300g mięsa

Mega porcja 42 zł/600g mięsa

PLACKI PO ZBÓJNICKU
Placki ziemniaczane z gulaszem z mięsa
wieprzowego i warzyw
podawane ze śmietaną i surówką

25 zł/300g mała porcja

30 zł/450g duża porcja

DANIA Z WIEPRZOWINY

RYBY

PIEROGI

ZESTAWY DLA MAŁYCH BRZUSZKÓW ŁAKOMCZUSZKÓW

POMIDOROWA Z GALUSZKAMI 7 zł/250ml

PIEROGI RUSKIE

Nuggetsy z frytkami i ketchupem

9 zł/6 szt

NALEŚNIK Z SEREM LUB DŻEMEM

KURCZE PIECZONE

9 zł/1 szt

18 zł/ 200g

MEGA TORTILLA Z KURCZAKIEM

SMAŻONY SER ser gouda, frytki, dipy, surówka

KEBAB HOLENDERSKI

Tor�lla pszenna, gyros z kurczaka, kapusta pekińska, pomidory,
ogórki, kukurydza, cebula, sos czosnkowy

Pierś z kurczaka, przyprawy, frytki, mozzarella, kapusta pekińska,
ogóki, sos pomidorowy, kukurydza, cebula, szczypiorek, ketchup, sos czosnkowy

podawany w foremce,
lub na talerzu

22 zł/szt

25 zł/200g sera

25 zł/szt

DANIA FAST FOOD

Cepeliny / Fuczki / Haluszki / Hreczniaki / Proziaki


