
Sałatki 
Salads

Bukiet sałat z grillowanym kurczakiem
fileciki w sezamie,mix sałat, sos jogurtowy, balsamico, pomidorki koktajlowe,  

papryka czerwona, , pieczywo
BBQ Chicken Salad Sesame Seeds Breaded Chicken Bits, mixed Lettuce Salads,  

Yoghurt and Balsamico Sauces, Cherry Tomatoes, red pepper and Freshly 
Baked Bread

 15,00 zł

Bukiet sałat z grillowanym łososiem
łosoś, oliwki, roszponka, pomidorki,ogorek,, bukiet sałat, sos winegret, sos 

koperkowy, pieczywo
BBQ Salmon Fillet Salad, Salmon Fillet, Olives, Mix of Lambs and other  

Lettuce, Cherry Tomatoes, Cucumber, Vinaigrette Sauce and  Bread
 17,00 zł

Bukiet sałat a'la Italiana
mix sałat, szparagi, brokuły, pomidor, pestki słonecznika, sos koktajlowy,  

pieczywo 
A’la Italiana Salad Mixed Lettuce, Asparagus Broccoli, Soybean Sprouts,  

Sunflower Seeds, Cocktail Sauce, Freshly Baked Bread 
 14,00 zł

Pierogi 
Dumplings 

Pierogi z kapustą i grzybami 7 szt
Dumplings with cabbage and mushrooms 7 items

14,00 zł

Pierogi ruskie 7 szt
Dumplings with cottage cheese and potatoes 7 items

14,00 zł



Makarony
Noodles

Makaron penne z sosem śmietanowo-szpinakowym
i grillowanym kurczakiem

Penne pasta with spinach cream sauce 
and grilled chicken

18,00 zł

Makaron tagliatelle z wołowiną w sosie borowikowym
Tagliatelle pasta with beef in boletus mushroom sauce 

24,00 zł

Menu dla dzieci
Menu for children

Grillowany filet drobiowy z frytkami
Grilled chicken with french fries 

14,00 zł

Naleśniki z serkiem waniliowym
 Pancakes with vanilla cheese

12,00 zł

Naleśniki  z nutella i bitą smietaną
 Pancakes with schoco cream and whipped cream

12,00 zł

Naleśniki  z jabłkiem i cynamonem i bitą smietaną
Pancakes with apple and cinnamon and whipped cream 

12,00 zł



Słodkości naszych cukierników
Sweetness of our confectioners

Mus malinowo-truskawkowy z lodami i bitą śmietaną
Raspberry-strawberry mousse with ice cream and whipped cream

10,00 zł

Pannacotta z sosem malinowym
Pannacotta with Raspberry Sauce

 8,00 zł

Sernik z delikatnym musem malinowym
Cheesecake with Raspberry Mousse

10,00 zł

Tiramisu
12,00 zł

Gorący strudel gruszkowy z sosem lodowo-owocowym i bitą śmietaną
Hot Pear strudel with ice-fruit sauce and whipped cream 

12,00 zł

Szarlotka z lodami i sosem waniliowym
Apple Pie with Vanilla Sauce

12,00 zł

Deser lodowy „Owocowy zawrót głowy”
 lody z owocami i bitą śmietaną.

Ice cream Dessert „Owocowy Zawrót Głowy”
10,00 zł


