MENU

PRZYSTAWKI

DANIA GŁÓWNE

DESER

Grilowany ser góralski
z dodatkiem konfitury z żurawiny 18 zł

Filet z kurczaka faszerowany oscypkiem ułożony
na risotto z dodatkiem sosu ziołowego i sałat 29 zł

Jabłecznik z sosem waniliowym i owocami 15 zł

Siekany tatar z polędwicy wołowej ułożony
na musie z musztardy dijon z dodatkiem ogórka
kwaszonego, cebulki czerwonej i grzybków konfii 29 zł

Torcik z placków ziemniaczanych z gulaszem baranim
i warzywami z dodatkiem kwaśnej śmietany 37 zł

Piernik z bitą śmietaną i prażonymi bakaliami 15 zł

Torcik z kaszanki ułożony na karmelizowanym jabłku
z dodatkiem chrzanu w nakryciu rukoli 14 zł
Tortilla warzywna ułożona na świeżych sałatach
z dodatkiem sosu koktajlowego 14 zł
SAŁATKI
Sałatka Turnie 19 zł
Mix sałat z dodatkiem: pomidora, ogórka zielonego,
kawałków panierowanego kurczaka
i sosu czosnkowego 19 zł
MAŁE CO NIECO
Wiejski chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym 12 zł
Burger jagnięcy ze świeżymi warzywami i sałatą,
podany na moskolu z sosem musztardowym 29 zł
Tradycyjny burger drobiowy ze świeżymi warzywami
i sosem czosnkowym 20 zł
ZUPY
Rosół z wiejskiej kury z makaronem i warzywami 12 zł
Góralska kwaśnica z płatkami mięsnymi 12 zł
Żurek z jajkiem 12 zł
Zupa cebulowa z grzanką ziołową 12 zł
Krem czosnkowy z płatkami sera regionalnego 12 zł

Golonka duszona w piwie ułożona na kapuście
ze skwarkami z dadatkiem ziemniaków
i sosu musztardowego 35 zł
Grilowany schab ułozony na puree ziemniaczanym
z kapustą kwaszoną i sosem oscypkowym 29 zł
Policzki wołowe duszone w czerwonym winie ułożone
na kluseczkach z dodatkiem gotowanych warzyw 40 zł
Nóżka z kaczki ułożona na placuszkach rozti
z dodatkiem sosu z czarnej pożeczki 40 zł
Górski pstrąg z ziemniakami i dodatkiem surówki
z ogórka kwaszonego 38 zł
Krewetki 8/12 duszone w białym winie z dodatkiem
sałat ,papryki chili ,czosnku i zielonej pietruszki 49 zł
Pappardelle z warzywami i kawałkami kurczaka
w sosie śmietanowym 19 zł
Pierogi z kaszanką w nakryciu rukoli z konfiturą
z czerwonej cebuli 16 zł
Pierogi ruskie z prożoną cebulką i kwaśną śmietaną 16 zł
Pierogi z mięsem okraszone prażoną cebulką 16 zł

Domowy sernik z karmelizowanymi wiśniami
Wybór lodów 15 zł
NAPOJE ZIMNE
Pepsi/mirinda/7 up 0,2l 		
Pepsi/mirinda/7 up 0,5l 		
Tonic 0,2l				
Lipton ice tea 0,2l			
Napój energetyczny 0,33l
Woda 0,5l				

6zł
9zł
6zł
6zł
9zł
7zł

NAPOJE GORĄCE
Herbata z suszu			
10zł
Herbata rozgrzewająca		
12zł
Herbata góralska			
13zł
Kawa czarna 			
7zł
Kawa biała				
8zł
Espresso				 7zł
Espresso double			
9zł
Kawa latte				12zł
Cappuccino				
9zł
Czekolada na gorąco		
10zł
NAPOJE ALKOHOLOWE
Piwo butelka 0,5l			
Piwo lane 0,3l			
Piwo lane 0,5l			
Piwo regionalne 0,5l		
Piwo grzane			
Wino grzane			

8zł
5zł
7zł
13zł
12zł
13zł

18 zł

