Przystawki /Starters/
Brushetta
ze świeżych pomidorów, bazyliowym pesto,
czosnkiem i oliwą z oliwek (2 szt)…16zł

Krewetki zapiekane/Backed shrimps in batter potatoes/
w ziemniaczanym cieście z salsą (4 szt.)… 22zł

Carpaccio z półgęskiem/Goose carpaccio/
na zielonych listkach sałaty z gruszką , skrapiane oliwą z oliwek i balsamicznym
sosem gruszkowym, podawane z konfiturą żurawinową...27zł

Deska serów/Cheese Board/
(ser pleśniowy, gorgonzola, cheedar, bursztyn)
z pomidorkami cherry i oliwkami …32zł

Śledź w śmietanie/Herring in sour cream/
z cebulką…18zł

Zupy /Soups/
Żurek po staropolsku na zakwasie
z jajkiem i kiełbasą…14zł

Krem z borowików /Cream of porcini mushrooms/
z krążkami cebulowymi w cieście...14zł

Krem pomidorowy z nutką bazylii /Cream of tomatoes/
i paluszkiem serowym...12zł

Rosół domowy
Z makaronem i marchewką…12zł

Dania główne/ Main Courses/

Sałatki/Salads/
Caprese/Caprese salad/
Plastry świeżych pomidorów przekładanych mozzarellą, bazylią i pesto...18zł

Mix zielonych sałat/Mixed green salad with feta cheese, olives, cucumber
and tomatoes/
Z fetą, oliwkami, ogórkiem oraz pomidorkiem z sosem vinaigrette...24zł

Mix zielonych sałat z grillowanym kurczakiem/Mixed salad with grilled
chicken/
z pomidorem, ogórkiem, cebulą...27zł

Mix zielonych sałat z plastrami wędzonego półgęska/Mixed green salad with
smoked goose/
z żurawiną, gruszką, niebieskim serem oraz balsamicznym sosem malinowym...29zł

Makarony i pierogi/Pasta and dumplings/
Domowe pierogi ruskie/Homemade dumplings/
okroszone złocistą cebulką(7 szt.)...19zł

Makaron''Gordon'' Blue/Penne pasta with chicken/
makaron rurki w sosie śmietanowym z brokułami,kurczakiem, i włoskim serem...29zł

Spaghetti Bolognese
makaron Spaghetti z sosem bolońskim...28zł

Spaghetti Agolio di Olio''Jana''
makaron Spaghetti z rukolą, czosnkiem, pomidorkami cherry na bazie oliwy z
oliwek...26zł

Dania mięsne/Meat dishes/
Tradycyjny kotlet schabowy/Breaded pork chop/
z zasmażaną kapustą z boczkiem i puree ziemniaczanym...29zł

Pierś z kurczaka supreme/Grilled chicken supreme/
w marynacie ziołowej,na dzikim ryżu, z sałatka z pomidorów...32zł

Amerykański wołowy hamburger/ American beef hamburger/
w bułce z sezamem,zieloną sałata,pomidorem,cebulką i swojskimi frytkami...32zł

Golonka z pieca/Knucle from the oven/
z ćwiartkami ziemniaczanymi,chrzanem i kiszonym ogórkiem...34zł

Kaczka po staropolsku/Roasted duck/
z kluseczkami gnocchi w sosie ziołowym i modrą kapustką z jabłuszkiem...59zł

Stek sudecki z polędwicy wołowej/Filet mignon/
z puree ziemniaczanym, pomidorkami cherry i oliwkami w sosie truflowym...69zł

Dania rybne/Fish dishes/
Lokalny pstrąg z pieca/Local trout from the oven/
z masełkiem koperkowo-czosnkowym, rozetkami ziemniaczanymi i zieloną
sałatką.36zł

Sandacz saute/Zander saute/
na makaronie tagiatelle z sosem truflowym, pomidorkami cherry i oliwkami...44zł

Polędwica z dorsza/Codfish loins/
na puree gruszkowo-ziemniaczanym, musem z grillowanej papryki i mixem zielonych
sałat...42zł

Dla dzieci/For children
Nuggetsy z kurczaka/Chicken nuggets/
(5szt.), z frytkami...16zł

Naleśniki/Pancakes/
(2szt.), z twarożkiem waniliowym, bitą śmietaną i owocami...16zł

Paluszki z kurczaka/Chicken strips/
z puree ziemniaczanym i mizerią...19zł

Spaghetti bambini/Spaghetti with tomatoe sause/
makaron spaghetti z sosem pomidorowym...18zł

Desery/Desserts/
szeroki wybór ciast i deserów w witrynie cukierniczej...od 10zł

Lody/Ice cream/
Pucharek lodowy(3 gałki) z owocami, bakaliami i bitą śmietaną
/Ice cream bowl with fruits and whipped cream/...16zł

Pucharek lodowy(3 gałki) z adwokatem i bitą śmietaną
/Ice cream bowl with advocaat and whipped cream/...16zł

Pucharek lodowy(3 gałki) z whiskey i bitą śmietaną
/Ice cream bowl with whiskey and whipped cream/...16zł

Gałka lodów/Scoop of ice cream/...5zł

Napoje/Drinks/
Coca-cola 0,25l...6zł
Coca-cola zero 0,25l...6zł
Fanta 0,25l...6zł
Sprite 0,25l...6zł
Tonic Kinley 0,25l...6zł
Woda 0,33l gazowana/niegazowana...6zł
Woda 0,7l gazowana/niegazowana...11zł
Sok cappy(pomarańczowy, jabłkowy, porzeczkowy)...6zł
Lemoniada naturalna z owocami...10zł
Herbata mrożona/Ice tea/...8zł
Herbata mrożona z owocami/Ice tea with fruits/...10zł
Herbaty Dilmah(Ceylon black tea,Earl Grey tea,Green tea,Mint tea)...8zł
(podawane w dzbankach o pojemności 250ml)

Specjały herbaciarni/Specialities/
(podawane w kubkach o pojemności 220 ml)
Czekoladowa podróż
/black tea flavoured of chocolate/ (mieszanka aromatyzowana herbaty czarnej z
herbatką ziołowo-owocową)…12zł

Truskawkowe wzgórze
/black tea flavoured of strawberry/ (herbata czarna liściasta
aromatyzowana o smaku truskawkowym)…12zł

Palce lizać
/black tea + orange + clove + honey/
(herbata czarna Dilmah + pomarańcza + goździki + miód)…12zł

Słodka zakąska
/green tea + cardamon + peach jam + honey/ (Dilmah Pure Green Tea +kardamon +
dżem brzoskwiniowy + miód)…12zł

Herbata Babci Maliny
/black tea + homemade jam/(herbata czarna Dilmah + domowa konfitura)…12zł

Różany ogród
/black tea + syrup of rose petals/(herbata czarna Dilmah + syrop z płatków róży)…12zł
Herbatka na odporność
/black tea + honey + lemon/ (herbata czarna Dilmah + miód +cytryna)…12zł

Imbir z cytryną
/Sencha green tea with addiction of ginger, lemon grass and lemon peels/
(herbata zielona Sencha z dodatkiem imbiru, palczatki, skórki cytrynowej)...12zł

Royal Tea
/Earl Gray tea + Gin 40 ml/ (Dilmah Earl Grey + Gin 40ml)...14zł

Malinowa Herbata z Prądem
/raspberry tea + vodka 40ml/(herbata malinowa + wódka 40ml)…14zł

Cymes Wiśniowy
/black tea + ginger + cinnamon + kirsch vodka 40 ml/
(herbata czarna Dilmah + imbir + cynamon + wiśniówka 40 ml)…14zł

Korsarz
/black tea + rum 40 ml/ (herbata czarna Dilmah + rum 40 ml)…14zł

Napary owocowe/Fruit infusions
(podawane w dzbankach o pojemności 250ml)

Pina colada
/black tea with addiction of hibiscus, apple, pineapple, cocnut flakes, briar, banana and
raisins/ (herbata czarna z dodatkiem hibiskusa, jabłka, ananasa, płatków kokosa, skórki
dzikiej róży, banana, rodzynek)...12zł

Biały nektar
/Pai Mu Tan white tea with addiction of apple, lemon grass, rose, mint and mango/
(herbata biała Pai Mu Tan z dodatkiem jabłka, palczatki, róży, mięty, mango)...12zł

Róża kairu
/Pai Mu Tan white tea with addiction of rose petals/(herbata biała Pai Mu Tan z
dodatkiem płatków róży)...12zł

Pu erh Pyszna
/Pu erh red tea with papaya, lemon peels, flowers of orange and strawberry/
(herbata czerwona Pu erh, papaja, skórka cytrynowa, kwiat pomarańczy,
truskawka)...12zł

Natchnienie
/Gunpowder green tea with addiction of raspberry, apple and sunflower/
(herbata zielona Gunpowder z dodatkiem maliny, jabłka, kwiatu słonecznika)...12zł

Różowy kwiat
/white tea/ herbata biała wiązana ręcznie, po zaparzeniu rozwija się w różowy
kwiat...14zł

Kawy/Coffe/
Kawa rozpuszczalna...7zł
Kawa(czarna,espresso)...8zł
Kawa dbl espresso...12zł
Kawa(biała,cappucinno)...9zł
Kawa latte/coffe latte/...10zł
Kawa mrożona/Iced coffe/...11zł
Kawa latte amaretto...12zł
Kawa po wiedeńsku
/Coffe with chocolate and whipped cream/ (z czekoladą i bitą śmietaną)...12zł
Kawa z adwokatem i bitą śmietaną
/Advocaat coffee with whipped cream/…14zł
Kawa z rumem i bitą śmietaną
/Coffee with rum and whipeed cream/…14zł
Irish coffee
/Coffee with whiskey and whipeed cream/ (z whiskey i bitą śmietaną)…14zł
Baileys Coffee
/Coffee with liqueur and whipped cream/ (z likierem i bitą śmietaną)…14zł

Czekolady/Hot chocolate/
Świąteczne wspomnienie
(czekolada do picia z bitą śmietaną)/hot chocolate with whipped cream/...10zł

Zimowa Pokusa
(czekolada do picia + chili + bita śmietana +cynamon) /hot chocolate + chili +
whipped cream + cinnamon/...11zł

Przysmak Pani Mikołajowej
(czekolada do picia + cynamon + rum 25ml + plaster pomarańczy) /hot
chocolate + cinnamon + rum 25ml + slice of orange/...12zł

Piwa/Beers/
Piwo z beczki/Draft beer:
Belgijski Grimbergen/ Belgian Grimbergen
(0.33 l)...14zł

Piwa butelkowe/Beer in bootle/ (0,5l)
Tyskie…10zł
Żywiec…10zł
Pilsner Urquell...12zł
Kozel Černý…12zł
Kozel Ležák…12zł
Piwa lokalne/Local beer/ (0,5l)
Frankenstain….12zł
Muszkiet Srebrno Górski…12zł
Ramones-K…12zł
Krzywe z wieży…12zł
Ślepak...12zł
zapytaj jaki mamy asortyment tego dnia…

Wina/Wines/
Wino domu białe/czerwone (kieliszek 150 ml)...16zł
/A glass (150 ml) of white / red wine/

Wino białe/czerwone(butelka)...od 65zł
/A botle of white / red wine/

Wino grzane
/Mulled wine/ (150 ml) z pomarańczą, goździkami i imbirem ...16zł

