
  

Zupy:

- Żurek kujawski
19zł

-Kołduny w barszczu 
18 zł

- Zupa g�laszowa
19 zł

-Zupa dnia ( weekennd )
17 zł

Na przystawkę, do wódeczki i nie tylko:

- Befsztyk tatarski z ligawy wołowej
(ogórek kiszony, cebula, borowik mar��owany, jajko przepiórcze, 

pieczy�o własnego wy�ieku, masło.)
28zł

-Car�accio wołowe /z r�kolą ,pomidorkami .Pomidorami suszony�i,
kaparami ,oliwkami i par�ezanem/Grzanki z pesto.

30zł
- Deska serów i mięs (danie dla dwóch osób.)

45zł

-Biała kiełbasa podbita śliwką
(nadziewana śliwką moczoną w brandy, rukola, cheb własnego wypieku.)

24 zł

-Śledź mieszany, w śmietanie i oleju
18zł



  
Burger wege: burak, zioła, pomidor ogórek, fr��ki steakhousy,sos mango, 

bułka własnego wy�ieku/ 330g.
  25 zł

Burger z szar�aną wieprzowiną: sos bb�, czer�ona cebula sałata, 
ogórek mar��owany pomidor,

fr��ki steakhouse, bułka własnego wy�ieku/ 330g.
 27 zł

Burger szefa wołowy: sos szefa, czer�ona cebula, pomidor, ogórek 
mar��owany, ser,

fr��ki steakhouse, ciemna bułka własnego wy�ieku/ 350g.
   29 zł

Podpłomyk z szy�ką sosem bolog�ese serem i r�kolą / 230g
    23 zł

Podpłomyk wege: z pomidorem r�kolą orzechami oliwkami 
i sosem balsamiczny�/  230g

   23 zł

Pierogi pieczone: szpinak ser t��u feta suszone pomidor�/  230g 
 26 zł

Pierogi pieczone: kurczak, żół�� ser,pieczarka,cebulka/   230g 
 26 zł

Spaghetti bolog�ese: sos bolog�ese,par�ezan    350g     
25 zł

Penne carbonara: boczek czosnek,jajko sos śmietanowy,par�ezan/  
350g.    
25 zł

Dania Mączne:



  
Kącik wege:

Ser camember� smażony podany na mikscie sałat z pomi-
dorkami oliwkami i sosem czosnkowy�/ 200g.

  25 zł
Sałatka z burakiem serem lazur prażony�i migdałami mikstem 

sałat i sosem balsamiczny�/ 250g.
   26 zł

Penne z sosem śmietankowo- szpinakowy� i serem t��u feta, 
szpinak, sos śmietanowy, czosnek/ 350g.

    25 zł
Burger wege: burak, zioła, pomidor ogórek, fr��ki steakhousy, 

sos mango, bułka własnego wy�ieku/ 330g.
  25 zł

M E N U
  Vege



  
Dania główne:

- Golonka pieczona w piwie
( ziemniaki opiekane, kapusta zasmażana, chrzan, musztarda)/500g.

42 zł

- Konfitowane udka z kaczki
(kluski śląskie, kapusta modra z morelą)/400g.

43 zł

- Polędwiczki w sosie borowikowy� podane na plackach 
ziemniaczanych 

(placki ziemniaczane,żurawina , sałatka z buraczków)/350g.  
40 zł 

- Żeberka wieprzowe w sosie czosnkowo-miodowym
(ziemniaki opiekane, kapusta zasmażana)/400g. 

39 zł



- Schab z kością
( ziemniaki opiekane, kapusta zasmażana )/ 400g.

39 zł

-Pierś kaczki w dwóch smakach
(żurawinowym oraz jabłkowo-pieprzowym,

ziemniaki opiekane ,modra kapusta z morelą)/350g.  
43 zł

- Pierś grilowana ze szparagami (z warzywami, bekonem i pieczonymi 
ziemniakami)/350g.  

36 zł
                                                      

-Kurczak w brokułach 
(z makaronem penne i parmezanem) /350g.

   35 zł

-HUBERTUS pieczona karkówka szpikowana śliwkami 
i czosnkiem

(Ziemniaki opiekane sałatka z buraczków, kapusta zasmażana)/ 400g. 
39 zł

                                            



  

Sałatki

- Sałatka z przedwojennego zakopanego
(mix� sałat,smażony ser zakopiański,pomidor�,papr�ka,cebula ,bekon,

sos andaluzyjski)/ 300g.

     26 zł
- Sałatka z maślaną kaczką 

(mix� sałat ,pomidor,pierś z kaczki,bekon,oliwki,sos pomarańczowy)/ 300g.   
    27 zł

- Sałatka z g�ilowany� kurczakiem 
(mix� sałat,g�ilowany kurczak,pomidor,oliwki,g�zanki ,sos majonezowy)/ 300g.

      24 zł
Sałatka z g�illowany� halloumi

(mix� sałat, pomidor, ogórek świeży, oliwki, cebula, g�ilowany ser halloumi, sos 
vinaig�ett)

 29 zł
Sałatka z darami morza

(mix� sałat,pomidor coctajlowy,oliwki,krewetki ,r�kola,sos vinaig�ette)/ 300g.

    29 zł

-Łosoś pieczony  z fasolką brokułami kaszą kuskus i par�ezanem. 
(ok. 686 kcal, 46.5g białko, 26.3g tł�szcz, 44.5g węglowodany)   

44zł
-Grilowany kurczak z warzy�ami i sosem mango

(ok. 439 kcal, Białko 42.6g, Tł�szcze 18,2g , Węglowodany 32,1)  
 35zł

-Mozzarella pieczona w szy�ce par�eńskiej z pomidorami mieszany�i 
oliwkami (ok. 489 kcal, Białko 30g, Tł�szcze 36,6g)

28zł

FIT



  
Ryby

- Pst�ąg pieczony 
(pieczony w pergaminie ,w migdałach i czosnku ,ziemniaki pieczone ,mix� sałat)/ 

400g.

43 ZŁ
- Sandacz w borowikach 

(kluseczki ze szpinakiem,sos borowikowy)/ 350g. 
43 ZŁ

- Łosoś pieczony w sosie porowo-pieprzowy� 
(ziemniaki opiekane,mix� sałat ,sos porowo-pieprzowy) /350g.   

44 ZŁ

 
   

DESERY

Panna Cotta z malinami 
 19 zł

Ser�ik domowy
18 zł

Szarlotka
18zł

Deser lodowy z malinami  
21 zł

Deser lodowy z jagodami   
22 zł



  
Dania dla dzieci

Nugetssy 
(fr��ki ,surówka z kapust�)/  250g.  

18 zł
Pierogi leniwe z cy�amonem masełkiem i cukrem/ 120g.

 15 zł

Kurczak g�ilowany z szy�ką i żół��� serem    
(fr��ki ,surówka z kapust�)/  250g. 

18 zł

Dodatki

Surówka z kapust� białej  120g.       6zł

 Sałatka z buraczków    120g.             6zł

Sałatka z ogórków i papr�ki   120g.  6,5zł

Placki ziemniaczane   1szt.               4zł

Ziemniaki opiekane       150g.          7zł

Fr��ki                 150g.                         8zł

Ziemniaki księżyce         150g.           8zł

 Ketchup musztarda chrzan            2,5zł

 Pieczy�o masło                                 3,5zł


